
MENU DIMARTS MENU CALA ESTRETA

ENTRANTS / ENTRANTES ENTRANTS / ENTRANTES

Crema de porros amb pernil cruixent Mini croquetes cremoses de pollastre rostit

Crema de puerros con crujiente de jamón amb emulsió de llima

Mini croquetas de pollo rustido

Amanida variada amb tonyina con emulsión de lima

Ensalada variada con atún

Pèsols saltats amb pernil i ou escalfat Amanida amb formatge de cabra amb carbassó, mango,

Guisantes salteados con jamón y huevo poché fruits secs i vinagreta de maduixes

Ensalada con queso de cabra, calabacín, mango,

frutos secos y vinagreta de fresas

Pasta a l'amatriciana (bacó, tomàquet i ceba)

Pasta a la matriciana (beicon, tomate y cebolla)

Ous estrellats amb patates i pernil

Gambeta fregida Huevos estrellados con patatas y jamón

Gambita frita

Verdura bullida Canelons de carn gratinats al forn
(mongeta verda, patata, pastanaga i bròcoli) Canelones de carne gratinados al horno

Verdura hervida

(judía verde, patata, zanahoria y brócoli)

SEGONS / SEGUNDOS SEGONS / SEGUNDOS

#¡REF! Paella mixta (carn i peix)

Arròs negre amb allioli Paella mixta (carne y pescado)

Filet de porc amb salsa de mostassa

Solomillo de cerdo con salsa de mostaza Fideuà de la casa amb allioli

Fideuá de la casa con alioli

Bacallà amb samfaina

Bacalao con pisto Tataki de tonyina amb amanida fresca d'algues i mango fresc

Tataki de atún con ensalada fresca de algas y mango fresco

Hamburguesa de pollastre amb salsa de formatge

Hamburguesa de pollo con salsa de queso

Tall que es pela de vedella amb "chimichurri"  i patates al forn

Tataki de tonyina amb amanida fresca d'algues i mango fresc:+5,90€ Vacío de ternera con "chimichurri" y patatas al horno

Tataki de atún con ensalada fresca de algas y mango fresco:+5,90€

POSTRES POSTRES

Pastís del dia Crema catalana cremada "Hotel Trias"

Pastel del día Crema catalana quemada Hotel Trias

Gelats Carpaccio de pinya amb gelat de vainilla

Helados Carpaccio de piña con helado de vainilla

Fruita del dia 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€

17,05€ (iva, supl.terrassa inclòs) 30,25 € (iva, supl.terrassa inclòs)

Pa, 1 copa vi i aigua inclòs                                                                                             

Pan 1 copa de vino y agua incluido

Pa, 1/4 de vi i aigua inclòs                                                                                             

Pan 1/4 de vino y agua incluido


