
   

 

Menú La Fonda 18,00 € (disponible els dies laborables) 
Menú Plat del dia 16,00 € (disponible els dies laborables) 

 

Entrants  
Gaspatxo casolà de fruites del bosc amb crostonets, tomàquet, olives i pernil (gluten) 

Lasanya freda de verdures, marisc i alvocat (gluten – marisc) 

Daus de meló amb pernil ibèric duroc. 

Bracet de patata farcit amb juliana de tomàquets de l’hort. (Gluten i ou) 

Timbal d’escalivada gratinat amb formatge de cabra (lactosa) 

Saltat de carbassó, espàrrecs verds, xampinyons i tomàquets xerri amb “migas” (gluten) 

Pebrots de piquillo farcits de brandada de bacallà gratinats (lactosa) 

Espagueti al pesto amb parmesà. (gluten i lactosa) 

Segon plat  

Crep gratinada de truita de pernil amb verdures i formatge (gluten, ou i lactosa) 

Brotxetes de carn i verdures amb patata i ceba al forn 

Hamburguesa amb txutney de mango, ceba, formatge, ou i tomàquets amb patata Hasselback (ou i lactosa) 

Secret a la brasa macerat amb soja i cacauet amb amanida d’alvocat, xerris i pernil (cacauet i soja) 

“Tortita” de pollastre i verdures saltades al wok amb soja i mel  (soja) 

Tronc de llom als 5 pebres (lactosa) 

Clova: Musclos, cloïsses, navalles i sépia amb oli d’all i julivert (marisc) 

Peix: Suprema d’orada al grill amb cremós de patata i tomàquet confitat  (peix i lactosa) 

Postres  

Gelat de torró amb crema anglesa i xocolata (lactosa i ou) 

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

Macedònia de fruites naturals 

Cremós de formatge fresc amb fruits vermells i crumble (lactosa i gluten) 

Flam d’ou casolà (lactosa i ou) 

Copa de gelat (ou i lactosa) 

 

 

 

* 

BEGUDA INCLOSA EN ELS MENÚS: AIGUA MINERAL 

Menú plat del dia 

Dia Primer plat Segon plat  

Dilluns Saltat de Mongeta verda amb pernil Pinxo de secret amb albergínia (gluten) 

Dimarts   Arròs a la cubana (ou) Botifarra al grill  (gluten) 

Dimecres   Fideuà marinera (api-marisc-gluten) Peix al forn (peix- marisc -api) 

Dijous  Paella (api-marisc) Pollastre brasa (gluten) 

Divendres  Espinacs a la crema (lactosa)  Llom de porc amb samfaina (gluten)  

Postres a escollir del menú La Fonda 


