
     

PRIMERS PLATS

  

AMANIDES

  

Amanida denciams amb  gambes, pinya i margallons de comerç just amb suau salsa cocktail 
Amanida d´enciams, fruits secs, encenalls de manxego i vinagreta de gerds 
Amanida de col i taronja 
Amanida de cogombre amb iogurt i menta 
Amanida niçoise (patata al vapor, mongeta verda, tomàquet, ou dur i anxova) 
Endívies amb salsa de formatge blau  

CREMES I SOPES

  

Gaspatxo de síndria i tomàquet a la menta 
Sopa freda de meló amb encenalls de pernil 
Vichyssoise 
Ajoblanco 
Crema de carabassa 
Crema de pastanaga 
Crema de remolatxa 
Olla aranesa  

PASTA

  

Canelons Rossini 
Canelons de peix 
Macarrons a la putanesca 
Spaguetti al pesto rosso 
Fusilli amb salmó fumat, tomàquet, formatge fresc de cabra, olives daragó, orenga 
Lassagna de verdures al vapor amb beixamel de remolatxa  

ALTRES

  

Duphinois de patata i espinacs al gratén 
Amanida de favetes de amb butifarra del Perol i vinagreta a la menta  
Arròs integral de comerç just amb verdures i gambes 
Arròs a la grega amb salsa bolonyesa 
Pastis de verdures amb mousse d´anxoves 
Pastis tebi d´endívies amb mousse de Gorgonzola 



Timbal de patata al vapor i albergínia amb beixamel i gírgoles 
Carpaccio de xampinyons amb encenalls d´Idiazàbal fumat 
Albergínia a l estil de Teruel (vegetal) 
Amanida niçoise (patata al vapor, mongeta verda, tomàquet, ou dur i anxova) 
Mousse de brandada amb torrades de pa de cereals i oli tapenade  

SEGONS PLATS

  

CARN

  

Musaca 
Gall dindi trufat al Rosat del Penedés 
Llom amb pinya caramelitzada a l estil de Sils (c.j) 
Conill al vi negre 
Rosbif amb pudin descalivada o muselina de poma 
Vitela tonato (rotllets de jarret de vedella farcits amb crema de tonyina) 
Mandonguilles de peix amb timbal d´arròs basmàti 
Llom amb salsa de bolets 
Pit de pollastre a la mostassa i estragó, amb xampinyons 
Entrecot amb guarnició 
Confit dànec amb pure de castanyes  
Rap a l all cremat   

PEIX

  

Bacallà a la mel amb timbal darròs basmati al curry 
Salmó en papillota 
Pastis de peix amb coulis de cranc 
Marmitako 
Lluç a l estil de Donosti 
Pastís de tonyina al vi blanc del Penedés  

VEGETARIÀ

  

Albergínies farcides de verdures gratinades al forn 
Hamburguesa de pebrot i bolets amb salsa de mel i mostassa 
Lassagna de verdures amb bechamel de remolatxa   

POSTRES

  

Brownie de cacau 
Pastís de pastanaga i canyella 
Broqueta de fruita (temporada primavera - estiu) 
Pudding de pinya 
Illa flotant (merengue) 
Macedònia natural 
Cassoleta amb crema anglesa i fruites confitades 
Rebosteria dolça  


