
MENU DILLUNS MENU CALA ESTRETA

ENTRANTS / ENTRANTES ENTRANTS / ENTRANTES

Crema de carbassa amb formatge Mini croquetes cremoses de pollastre rostit
Crema de calabaza con queso amb emulsió de llima

Mini croquetas de pollo rustido

Amanida amb formatge fresc, tomàquet i salsa pesto con emulsión de lima

Ensalada con queso fresco, tomate y salsa pesto

Amanida amb formatge de cabra amb carbassó, mango,

Pasta a la putanesca fruits secs i vinagreta de maduixes

Pasta a la putanesca Ensalada con queso de cabra, calabacín, mango,

frutos secos y vinagreta de fresas

Croquetes de lluç i gambes

Croquetas de merluza y gambas Ous estrellats amb patates i pernil

Huevos estrellados con patatas y jamón

Seitons fregits

Boquerones fritos Canelons de carn gratinats al forn

Canelones de carne gratinados al horno

Verdura bullida 

Verdura hervida

SEGONS / SEGUNDOS SEGONS / SEGUNDOS

Arròs banda Paella mixta (carn i peix)

Arroz banda Paella mixta (carne y pescado)

Salsitxes saltejades amb bolets Fideuà de la casa amb allioli
Salchichas salteadas con setas Fideuá de la casa con alioli

Tall que es pela de vedella amb "chimichurri" i patates al fornTataki de tonyina amb amanida fresca d'algues i mango fresc
Vacío de ternera con "chimichurri" y patatas al horno Tataki de atún con ensalada fresca de algas y mango fresco

Llucet a la planxa amb guarnició Cuixa d’ànec confitada amb chutney de poma

Pescadilla a la plancha con guarnición i pastanagues amb espècies 

Confit de pato con chutney de manzana
Tataki de tonyina amb amanida d'algues i mango:+5,90€ y zanahorias especiadas 
Tataki de atún con ensalada de algas  y mango: +5,90€

POSTRES POSTRES

Lioneses amb xocolata Crema Catalana Cremada Hotel Trias

Profiteroles con chocolate Crema catalana quemada Hotel Trias

Gelats Carpaccio de pinya amb gelat de vainilla

Helados Carpaccio de piña con helado de vainilla

Fruita del temps Gelats casolans

Fruta del tiempo Helados caseros 

“Petit Willy” (crema catalana, gelat de torró i 

xocolata desfeta):+2,90€
Petit Willy (crema catalana, helado de turrón y 

chocolate)+2,90€

Pa, 1/4 de vi i aigua inclòs                                                                                             

Pan 1/4 de vino y agua incluido

Pa, 1/4 de vi i aigua inclòs                                                                                             

Pan 1/4 de vino y agua incluido
  A les terrasses suplement del 10%                                                                                           

En terrazas suplemento del 10%

 A les terrasses suplement del 10%                                                                                           

En terrazas suplemento del 10%

15,50€                                                                                            
IVA inclòs/incluido                                                          

27,50€                                                                          
IVA inclòs/incluido                                                                                 



Tataki de atún con ensalada fresca de algas y mango fresco


