
   

 

Menú La Fonda 16,00 € (disponible els dies laborables) 
Menú Plat del dia 14,00 € (disponible els dies laborables) 

 

Entrants  
Amanida de tomàquet amb caneló fred de marisc (lactosa, peix, marisc i gluten) 

Coca de calçots amb romesco (gluten i lactosa) 

*Crema de carbassa, pastanaga, fonoll i parmesà (gluten, api i lactosa ) 

Crep de truita d’alls tendres gratinada amb formatge (gluten, ou, i lactosa) 

Timbal d’albergínia i carbassó a la bolonyesa gratinat amb mozzarella (lactosa i gluten) 

Tagliatelle a la crema de ceps. (ou, gluten i lactosa) 

* “Platillo” de mongetes a la marinera. (Gluten, lactosa  i marisc) 

Segon plat  

Rull de pollastre, lacon fumat i formatge (lactosa i gluten) 

Costella de porc lacada amb salsa barbacoa (soja i gluten) 

Broqueta de carn i verdures amb patata al caliu i all i oli (lactosa i gluten) 

Pinxo de secret adobat amb albergínia i tomàquet.  (gluten) 

Xurrasco de vedella al tximi txurri (gluten) 

Remenat d’ous amb bacallà (ou, peix i gluten) 

Peix: Supremes de barat amb tomàquet confitat, olivada i formatge de cabra  (peix, lactosa i gluten) 

Postres  

Copa de gelat de la casa (lactosa i ou) 

Suc de taronja natural 

Brownie amb gelat de vainilla (lactosa  i gluten) 

Flam d’ou casolà (ou i lactosa) 

Sorbet de llimona (lactosa) 

Cremós de iogurt “Pastoret” i formatge amb colis de maduixa i mango (lactosa) 

Fruita 

 

 

 

* 

 

*CUINA TERMAL: Plats on intervé l’aigua de Caldes de Malavella en la seva elaboració. 

Menú plat del dia   

Dia Primer plat Segon plat  

Dilluns FESTIU FESTIU 

Dimarts   Arròs a la cubana (ou) Taco de llom al pebre   

Dimecres   Fideuà marinera (api-marisc-gluten) Peix de la llotja fregit (peix-gluten) 

Dijous  Paella (api-marisc) Pollastre brasa 

Divendres  Canelons (lactosa-gluten)  Gall d’indi amb vinagreta de préssec. 

Postre a escollir del menú feiner 

Beguda inclosa en el menú plat del dia: Aigua mineral i vi o canya de cervesa 


