Sant Antoni

Restaurant
Menú feiners

Si té cap intolerància o al·lèrgia faci'ns-ho saber

Primers plats a triar
Crema freda de carabassa amb llavors 7
Trinxat de col i patata amb cansalada ibèrica 3,4
Formatge raclette amb patata i cansalada fumada 1,7
Ous al plat amb samfaina 1,3
Cigrons estofats
Tortiglionis amb verdures a la brasa 1,3
!!!NO FAREM CAP COMPTE PER SEPARAT, SI NO ENS HO FAN SABER AL FER LA COMANDA!!!

Segons plats a triar
Crep de peix i verdures 1,2,3,4,7
Llom amb salsa al rocafort,1,7
Bacallà a la llauna amb mongetes 1,4
Tàrtar del crostó de vedella un toc picant amb patates reixeta 1,2,3,7,9
Pollastre o comporta o botifarra
Lacón a la gallega amb pebrot dolç de la Vera
Entrecot ( 5,00 € supl.)
Cereals- cereales-cereals
1
2
Crustacis-crustaceos-crustaceans
Ous-huevos-eggs
3
4
Peix-pescado-fish
Fruits secs-frutos secos- products thereof 5
Soja-soja-soibeans
6
7
Lactics-lacticos-lactic
Api-apio-celeri
8
9
Mostassa-mostaza-mustard
10
Sèsam-sésamo-sesame

Les postres casolanes o cafè o tallat o infusió
Pastis de formatge 1,3,7
Poma al forn
Pannacotta 3,7
Crema catalana 3,7
Púding amb panses moscatell 1,3,7
Flam 3,7

Una beguda
Dilluns:
Dilluns:1er Verdura brasa ***2on Costella ibèrica amb salsa bbq 8
Dimarts:1er
Cargols picantons 1,2,5,8***2on Llagostins amb romesco 1,2,5
Dimarts:
Dimecres:
Dimecres:1er Cargols llauna 2 ****2on Xurrasco amb ximixurri
Dijous: 1er Tàrtar de mongeta tendre i tonyina amb vinagreta de mostassa 4,9***2on Paella (20 min) 2,4
Divendres :1er
Musclos a la brasa 4***2on Peus de porc brasa amb picada d’all i julivert
:
*repetició de pa torrat 1,50 * allioli 2,20
*un plat del menú, les postres i una beguda 9,25
*el menú consta d’un primer, un segon, postres, una coca de pa torrat am tomàquet i una beguda.
*qualsevol modificació del menú es cobrarà el corresponent suplement..
*Menú de dos segons plats 4,00 supl.

Preu 13,50 € iva Inclòs
Menú per emporta sense beguda 9,95€
Nou horari
Matins: tots el dies de 10:00 a 16:00
Sopars: divendres i dissabtes de 20:30h a 23:00h Promoció carta 20%
Tots els dies pots fer encàrrecs per emportar: paelles, arrossos, fideuas, i molt més. inclòs els divendres i dissabtes nit

Penedès, 43

Premià de Dalt
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