
 

 

FÓRMULA MIGDIA BÁSICA  

 

PRIMERS 

 

Amanida de mangrana, mango i formatge feta  

Amanida de carxofa i pernil 

Amanida grega d’espinacs, formatge de cabra, taronja i festucs 

Amanida Cesar 

Crema de carbassa amb cruixent de pernil 

Gnocchi amb crema de formatge fresc, parmesá i nous  

Tallarins amb salsa de ceps  

Tallarins saltejajats amb verduretes i soja 

Trinxat de col i patata amb cansalada a baixa temperatura  

Tendre d’albergínia i formatge fresc 

Timbal d’escalivada, amb patata i formatge de cabra  

Assortiment de verdures a la brasa amb romesco  

Braves a la nostra manera 

 

SEGONS 

 

Bacallá confitat amb tártar de tomáquet i oliva negre, al romaní 

Estofat de popets i patata 

Lluç a la plantxa amb verduretes de temporada 

Peix de la setmana 

Canelons de carn, amb beixamel trufada 

Hamburguesa de vedella casolana amb cruixent de ceba 

Pollastre al curry amb llet de coco  

Secret de porc a la brassa  

Fideuá (dimarts) 

Paella de peix (dijous) 

 

POSTRES 

 



 

 

Fondue de fruita natural amb xocolata 

Pastís de formatge amb coulís de fruits vermells  

Flam d’ou amb nata 

Panacotta amb fruits vermells  

Crema de iogurt amb crumble de xocolata 

Browwnie de xocolata i nous  

Crema de café amb gelat de nata 

El nostre tiramisú 

Gelat del dia 

 

BEGUDA  

(una a escullir) 

 

Aigua 

Refresc 

Copa cervesa 

Copa de cava 

Copa de vi negre, blanc o rosat (repeticions incloses) 

 
Si vosté és celíac, o pateix altres al.lèrgies, és imprescindible que ens ho comuniqui 

 

14,95€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FÓRMULA MIGDIA EXECUTIVA 

 

PRIMERS 

 

Amanida de mangrana, mango i formatge feta  

Amanida de carxofa i pernil 

Amanida grega d’espinacs formatge de cabra, taronJa i festucs 

Amanida Cesar 

Crema de carbassa amb cruixent de pernil 

Gnocchi amb crema de formatge fresc, parmesá i nous  

Tallarines amb salsa de ceps  

Tallarins saltejajats amb verduretes i soja 

Trinxat de col i patata amb cansalada a baixa temperatura  

Tendre d’albergínia i formatge fresc 

Timbal d’escalivada, amb patata i formatge de cabra  

Assortiment de verdures a la brasa amb romesco  

Braves a la nostra manera 

 

 

SEGONS 

 

Salmó a la planxa amb verduretes saltejades i soja 

Daus de tonyina amb salsa ponzu i advocat natural 

Carpaccio de vedella amb encenalls de parmesà 

Cruixent de peu de porc desossat 

Entrecot a la brasa (250gr.aprox.) 

 

POSTRES 

Fondue de fruita natural amb xocolata 

Pastís de formatge amb coulís de fruits vermells  

Flam d’ou amb nata 



 

 

Panacotta amb fruits vermells  

Crema de iogurt amb crumble de xocolata 

Browwnie de xocolata i nous  

Crema de café amb gelat de nata 

El nostre tiramisú 

Sopeta de carquinyoli amb gelat de baileys  

Martin’s cheesecake 

Trufes casolanes 

Gelat del dia 

 

BEGUDA  

(una a escullir) 

 

Aigua 

Refresc 

Copa cervesa 

Copa de cava 

Copa de vi negre, blanc o rosat (repeticions incloses) 

 

Si vosté és celíac, o pateix altres al.lèrgies, és imprescindible que ens ho comuniqui 

 

 

20,95€ 


