Primers Plats (a escollir)

Segons Plats (a escollir)

Primeros Platos (a elegir)

Segundos Platos (a elegir)

Assortit d’enciams amb Pera conference,
formatge Brie i a nous
Surtido de hojas de lechuga con pera
Conference, queso Brie y nueces

Roast – Beef de Vedella amb poma
caramel·litzada

Crema de natural de Carbassa

Roast-Beef de Ternera con manzana
caramelizada

Crema natural de Calabaza

Timbal de Carbassó amb Albergínia i
llaços de carbassó
Timbal de calabacín y Berenjena con lazos
de calabacín

Fricassé de Bacallà
Fricassé de Bacalao

Calamar farcit a la cassola amb salsa
d’escamarlans
Calamar relleno a la cazuela en salsa de
Cigalas

Farcellets de albergínia amb Heura
sobre llit de crema de carbassa i llet de
coco

Mandonguilles de Vedella i sípia fresca

Rollitos de berenjena con Heura sobre
cama de calabaza y Leche de coco

Fideus a la cassola amb costella de porç

Remenat de Espàrrecs de Marge amb
bolets
Revoltillo de espárragos trigueros y setas

Gnocchi de patata amb dauets de
pollastre saltejat i salsa quatre
formatges
Gnocchi de patata con pollo
con salsa cuatro quesos

Musclos al vapor

Albondiguillas de ternera y sepia fresca

Fideos a la cazuela con costilla de cerdo
(Minim 2 Pax)

Suprema de Salmó Noruec a la planxa
marinat amb remolatxa
Suprema de Salmón Noruego a la plancha
marinado con remolacha

Arròs Negre de sípia amb cloïssa i la
seva pròpia tinta
Arroz Negro de Sepia con almeja
y su propia tinta
(Minim 2 Pax)

Mejillones al vapor

Todos nuestros pescados pueden ser al vapor o plancha y
bajos en sal. Indiquenos-lo

Postres (a escollir)
Postres (a elegir)

Mousse de Xocolata
Mousse de Chocolate

Flam d’Ou
Flan de Huevo

Crema Catalana
Crema Catalana

Broqueta de Fruita Natural sobre llit de
crema cremada
Brocheta de Fruta Natural sobre lecho
de crema quemada

O
Café expresso

Bodega
Agua Mineral
o
Copa Vino Blanco/Tinto/Rosado

Preu / Precio 22,80 €- Pax.

(I.V.A Inclòs)

(*) De Dilluns a Divendres migdia,
No festius ni Vísperes.
(*) De Lunes a Viernes mediodía (Almuerzo)
No festivos ni Vísperas
El Vivero. Avd. Balmins s/n 08870 Sitges (Bcn)
Tfn. + 34 938 942 149
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