El nostre menjar per emportar o a domicili
Reserves al 972 75 08 80
Menú (a consultar)
Menú del dia en laborable (entrant / plat / postre / pa)
Menú del dia en festiu (entrant / plat / postre / pa)

11,00 €
14,00 €

Suggeriments
Assortit de croquetes (2 de rostit, 2 poma i pernil, 2 veganes)
Paella mixta (mín 2 persones. Preu per persona)
Paella de peix (min 2 persones. Preu per persona)
Fideuà (min 2 perones. Preu per persona)
Paella vegetariana (mín 2 persones. Preu per persona)
Tarta Sacher

5,50 €
9,50 €
10,50 €
9,50 €
9,50 €
5,00 €

Entrants
Amanida de formatge de cabra
Mosaic de llagostins amb verduretes i vinagreta de mel i mostassa
Musclos a la marinera
Ravioli de poma i verdures amb boletus i ratafia
Saltat de verdures amb romescu

6,75 €
10,00 €
8,00 €
9,00 €
8,50 €

Peix
Calamars farcits a la catalana
Cim i tomba de pescadors
Turnedó de rap i suquet de sèpia

10,50 €
12,00 €
16,50 €

Carn
Entrecot al grill al cafè París
Peus de porc amb butifarra negra, infusió de menta
Magret d’ànec amb poma Red delicious
Terrina de vedella amb salsa de rom cremat

15,00 €
10,00 €
10,50 €
11,50 €

Postres
El nostre xuxo de Girona
Flambejat de pinya
Soufflé coulant
Tatin de poma de Girona

6,00 €
5,00 €
7,00 €
7,50 €

Per nens i grans
Macarrons (amb bolonyesa, carbonara, pesto)
Canelons de rostit (3 unitats)
Pit de pollastre arrebossat amb patates fregides
Hamburguesa amb xips vegetals
Iogurt natural de Llet Nostra
Macedònia natural
Comandes de 8 a 21h cada dia.
Horari recollides o entregues migdia de dimarts a diumenge de 12:30 a 15:00.
Horari recollides o entregues vespre de dimarts a dissabte de 19:30 a 22:00.
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4,50 €
6,00 €
6,50 €
6,50 €
2,00 €
3,00 €

