Menú del dia

Menú Can Co

Divendres 27 de maig de 2022
Gambes de Blanes a la planxa 24€/ració 250 grs

Gaspatxo
Lasanya de carn
Raviolis de vedella amb salsa de bolets
Patata i pèsols al vapor
Musclos al vapor
Amanida amb tomàquet, burrata i olivada
Bunyols de bacallà amb salsa romesco
Amanida russa “ensaladilla”

Entrants a escollir entre:
Raviolis de vedella amb salsa de formatges
Patates farcides de ceba caramel·litzada i
formatge de cabra amb reducció de Pedro
Ximènes
Canelons d’ànec i foie amb beixamel susu
de bolets (supl. 4€)
Amanida amb pernil d’ànec, figues
confitades i foie

Entrecot de vedella de Girona a la brasa (supl. 6€)

Amanida amb llagostins i fruits secs

Cuixa d’ànec amb salsa de ratafia (supl. 6€)
Botifarra a la brasa
Cap de llom a la brasa
Pinxos de pollastre a la brasa
Xurrasco de vedella a la brasa amb ximixurri
Hamburguesa de porc Duroc i vedella Black Angus a
la brasa amb salsa d’ibèric

Premsat d’espinacs, panses i pinyons
Bacallà amb salsa de tomàquet
Filet d’oarada a la planxa amb puré de patata i oli de
verdures

Salmó a la brasa (supl. 4€)

Plat principal a escollir entre:
Entrecot de vedella de Girona a la brasa
(supl. 4€)

Mini hamburgueses de vedella i foie amb
puré de pastanaga i reducció de Pedro
Ximènes
Cuixa d’ànec amb salsa de ratafia i pera
saltejada
Salmó a la brasa (supl. 2€)
Arròs del senyoret amb sèpia i gambes (supl.

Pastís coulant de xocolata negra (supl. 3,5€)
Fruita natural

3€)

Bacallà amb allioli gratinat i poma

(meló, poma, pinya, pera o taronja)

Iogurt natural o Iogurt amb melmelada

Les postres a escollir entre:

(taronja i kiwi, mandarina, llimona o maduixa)

Crema de xocolata
Iogurt de llet de cabra d’en Pauet

Coulant calent de xocolata negra amb gelat
de mandarina i menta (supl. 3,5€)

Mató o Recuit

Poma verda amb mousse de iogurt i nou

Flam de mató o de recuit

Crema de maduixes amb formatge fresc

Cornetto de nata o vaset de vainilla i xocolata

Pastís cremós de xocolata

Sorbet de llimona

Gelat casolà de torró amb ratafia

(sense gluten ni lactosa)

Tarta Santiago
Pa de pessic amb nata i xocolata

14,00€(inclou pa, amanida, aigua i vi de la casa)

25,00€

(inclou pa, aigua i vi de la casa)

