PRODUCTES FETS A L’OBRADOR
MENJAR PREPARAT

ENTRANTS
Amanida d'arros
Amanida de cigrons
Amanida de pasta
Amanida de pop
Esqueixada
VERDURES
Alberginia farcida de carn
Alberginies amb patata
Bledes
Bledes amb pernil
Canelons d'espinacs
Ensaladilla russa
Espinacs a la catalana
Lasanya de verdures i carn
Menestra de verdures
Musaka d'albergínia
Remenat d'alls tendres i esparrecs
Saltat de carxofes amb pernil
Trinxat de col
Truita de calçot amb patata
Truita de cocotxes i carxofes
PASTA, ARROSSOS, LLEGUMS i ALTRES
Cigrons amb callos
Cigrons amb espinacs
Cigrons amb verdures
Cigrons estofats
Crocant d'arròs
Espaguetis a la boloneyesa
Fideuada
Llenties estofades
Macarrons a la bolonyesa
Macarrons amb tonyina
Ravioli de marisc

PEIX

Ravioli de rap amb llagostins
Ravioli amb marisc
Ravioli amb marisc i salsa d'alls
Tallarines amb gambes
Braç de patata
Ous trencats amb baldana
Patata farcida amb tonyina
Abadejo a l'all cremat
Abadejo a la crema d'alls tendres
Abadejo al forn
Abadjeo amb muselina d'all i oli
Callos d'abadejo
Cocotxes d'abadeo amb carxofa
Pastís de salmó
Pastís de tonyina
Pop a la gallega
Pop amb allet i gambes
Pop amb ametlles
Pop amb carxofa
Pop roquer amb patata
Pop roquer amb carxofes
Popets amb ceba
Rap a la crema de pebrots
Rap a la marinera
Salmó amb gambes i eneldo fresc
Sèpia a la plantxa
Sèpia amb guarnició
Sèpia amb patata
Sèpia farcisa amb carn i baldana
Timbal de pop a l gallega amb all i oli
Timbal de pop amb all i oli
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CARN
Bistequets a l'allet
Callos
Cananes amb ceba
Cananes ensebades
Cananes amb carxofa
Canelons d'anec
Canelons de carn
Canya llom amb pinyons i xampinyons
Carn estofada amb patata
Conill a les fines herbes
Conill al kebab amb escalivada
Conill amb aii i oli i patates fregides
Conill amb salsa de bolets
Costelles de xai a la milanesa
Cuixa de pollastre brassejada
Espatlla de conill a les fines herbes
Estofat de vedella
Filet amb crema de bolets
Filet de porc amb salsa de bolets
Fricandó
Galtes de porc
Galtes de vedella
Galtes a la barbacoa
Galtes al forn
Hamburguessa de porc i vedella
Llibrets de llom
Llonganissa amb fesols
Magre amb pisto
Magre amb salsa de tomata i ou
Mandonguilles
Mandonguilles amb salsa
Mandonguilles farcides amb baldana
Melós de vedella
Milfulles de pollastre amb verdures
Pastís de carn
Pernilets

Pernilets al cava
Pinxo de conill amb crema de bolets
Pollastre al forn
Porc brassejat amb mel i soja
Rosbif amb salsa de bolets
Rosbif amb guarnició
Taco de llom
Taco de vedella
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