Plats per emportar
DISSABTE, 21 DE NOVEMBRE
DE PRIMER
Fideuà de peix i marisc amb allioli 6.50€.
Xatonada completa 6.50€.
Sopa de caldo amb fideus pernil i ou dur.4.50€
Macarrons l’estil de l’avia 4.50€.
Amanida de favetes tendres amb vinagreta de menta fresca, pernil i llagostí 5.50€
Patates braves de la Fonda amb salseta picant 4.50€

DE SEGON
Sèpia a la planxa amb guarnició 7.50€.
Confit d’ànec amb puré de patata i poma 8.00€.
Botifarra amb patates i allioli 5.00€.
Bacalla amb samfaina..5.00€.
½ graellada de peix. (2- talls de lluç, 2 gambes, 2 musclos i salsa romesco) 8.00€

PLATS ESPECIALS
Canelons de la Fonda 5.00€
Ànec del Penedès amb prunes i pinyons 12.00€
Peus de porc amb salseta de prunes i pinyons 6.10€.
Vedella amb bolets 7.60€.
Callos 7.60€.
Popets amb ceba i tomàquet 9.50€.
Alberginia farcida 4,10€
Els plats es podran acabar i ser substituïts per altres

POSTRES, CAFÈS I BEGUDES DISPONIBLES
ES PODEN COMPRAR TOTS ELS PLATS DE LA SETMANA
PERÒ ES REBRAN CADA UN AL DIA QUE TOCA

Platos para llevar
SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE
PRIMEROS
Fideuá de pescado y marisco con alioli 6.50 €.
Xatonada completa 6.50 €.
Sopa de caldo con fideos huevo duro i jamon.4.50€
Macarrones al estilo de la abuela 4.50 €.
Ensalada de habitas tiernas con vinagreta de menta fresca, jamón y langostino
5.50 €
Patatas bravas de la Fonda con salsa picante 4.50 €

SEGUNDOS
Sepia a la plancha con guarnición 7.50 €.
Confit de pato con puré de patata y manzana 8.00 €.
Butifarra con patatas y alioli 5.00 €.
Bacalao con pisto..5.00€.
½ parrillada de pescado. (2 trozos de merluza, 2 gambas, 2 mejillones y salsa
romesco) 8.00 €

PLATOS ESPECIALES
Canelones de la Fonda 5.00 €
Pato del Penedès con ciruelas y piñones 12.00 €
Pies de cerdo con salsa de ciruelas y piñones 06.10 €.
Ternera con setas 7.60 €.
Callos 7.60 €.
Pulpitos con cebolla y tomate 9.50 €.
Berenjena rellena 4,10€
Los platos podrán terminarse y ser sustituidos por otros.
Postres, cafés y bebidas disponibles.

SE PUEDEN COMPRAR TODOS LOS PLATOS DE LA
SEMANA PERO SE RECIBIRÁN CADA UNO EL DÍA QUE

TOCA

