
Dilluns 15 a divendres 19 de Maig (dimarts tancats) Dilluns 15 a divendres 19 de Maig (dimarts tancats)

19,95 € 19,95 €
iva incl. iva incl.

PRIMERS / PRIMEROS / STARTERS PRIMERS / PRIMEROS / STARTERS

    Gluten     Gluten
    Gluten     Gluten

Gaspatxo de préssec amb cruixent de pernil Gaspatxo de préssec amb cruixent de pernil
Gazpacho de melocotón con crujiente de jamón Gazpacho de melocotón con crujiente de jamón

    Gluten     Gluten
    Gluten     Gluten

     Peix      Peix
   Pescado    Pescado

     Llet      Llet
    Leche     Leche

Brandada de bacallà amb les seves torradetes Brandada de bacallà amb les seves torradetes
i emulsió d'oliva negra i emulsió d'oliva negra
Brandada de bacalao con sus tostaditas y emulsión de oliva negra Brandada de bacalao con sus tostaditas y emulsión de oliva negra

     Peix      Peix
   Pescado    Pescado

Amanida de brots amb verdura escalivada i anxoves Amanida de brots amb verdura escalivada i anxoves
Ensalada de brotes con verdura escalivada y anchoas Ensalada de brotes con verdura escalivada y anchoas

    Gluten     Gluten
    Gluten     Gluten

     Llet      Llet
    Leche     Leche

Penne rigate a la bolonyesa amb envinagrats Penne rigate a la bolonyesa amb envinagrats
Penne rigate a la boloñesa con encurtidos Penne rigate a la boloñesa con encurtidos

    Gluten     Gluten
    Gluten     Gluten

     Llet      Llet
    Leche     Leche

Coliflor gratinada amb bolets i botifarra negra Coliflor gratinada amb bolets i botifarra negra
Coliflor gratinada con setas y butifarra negra Coliflor gratinada con setas y butifarra negra

  Mol·luscs   Mol·luscs
   Moluscos    Moluscos

Cigrons saltats amb carxofa i calamar Cigrons saltats amb carxofa i calamar
Garbanzos salteados con alcachofa y calamar Garbanzos salteados con alcachofa y calamar
SEGONS / SEGUNDOS / MAIN SEGONS / SEGUNDOS / MAIN
Carn del dia Carn del dia
Carne del día Carne del día

     Peix      Peix
   Pescado    Pescado

Peix del dia Peix del dia
Pescado del día Pescado del día

    Gluten     Gluten
    Gluten     Gluten

     Llet      Llet
    Leche     Leche

Caneló mixt Sumoll amb beixamel trufada Caneló mixt Sumoll amb beixamel trufada
Canelón mixto Sumoll con bechamel trufada Canelón mixto Sumoll con bechamel trufada

    Gluten     Gluten
    Gluten     Gluten

  Crustacis   Crustacis
 Crustáceos  Crustáceos

     Peix      Peix
   Pescado    Pescado

  Mol·luscs   Mol·luscs
   Moluscos    Moluscos

Arròs de verdures de temporada amb sípia Arròs de verdures de temporada amb sípia
Arroz de verduras de temporada con sepia Arroz de verduras de temporada con sepia

     Llet      Llet
    Leche     Leche

   Mostassa    Mostassa
   Mostaza    Mostaza

Ragout de pollastre a la mostassa Ragout de pollastre a la mostassa
Ragout de pollo a la mostaza Ragout de pollo a la mostaza

  Mol·luscs   Mol·luscs
   Moluscos    Moluscos

Cargols amb costella de porc (Sup. 4.5 euros) Cargols amb costella de porc (Sup. 4.5 euros)
Caracoles con costilla de cerdo (Sup. 4.5 euros) Caracoles con costilla de cerdo (Sup. 4.5 euros)
POSTRES / DESSERTS POSTRES / DESSERTS

    Gluten     Gluten
    Gluten     Gluten

     Ous      Ous
    Huevos     Huevos

     Llet      Llet
    Leche     Leche

Pa de pessic de pastanaga especiat amb pinya Pa de pessic de pastanaga especiat amb pinya
Bizcocho de zanahoria especiado con piña Bizcocho de zanahoria especiado con piña
Amanida de fruita amb magrana Amanida de fruita amb magrana
Ensalada de fruta con granada Ensalada de fruta con granada

     Llet      Llet
    Leche     Leche

Duet de gelats Sumoll Duet de gelats Sumoll
Dueto de helados Sumoll Dueto de helados Sumoll

    Gluten     Gluten
    Gluten     Gluten

     Ous      Ous
    Huevos     Huevos

     Llet      Llet
    Leche     Leche

Postre del dia Postre del dia
Postre del día Postre del día
Pa. Aigua o refresc i vi (Suplement de 2€ a Pa. Aigua o refresc i vi (Suplement de 2€ a
escollir dos segons plats) escollir dos segons plats)
Pan. Agua o refresco y vino (Suplemento de 2€ a escoger dos segundos platos) Pan. Agua o refresco y vino (Suplemento de 2€ a escoger dos segundos platos)
(La CARN i el PEIX es poden fer sense salses (La CARN i el PEIX es poden fer sense salses
i a la planxa) i a la planxa)
(La CARNE y el PESCADO se pueden hacer sin salsas y a la plancha) (La CARNE y el PESCADO se pueden hacer sin salsas y a la plancha)


