Menú del Dia (De Dilluns a Divendres Migdia)
ENTRANTS / ENTRANTES

Menú Del Blanc
ENTRANTS / ENTRANTES

Crema de porros
Crema de puerros

Duo d'hummus(cigrons i remolatxa)
Duo de hummus (garbanzos y remolacha)

Carpaccio de tomàquet, bacallà i guacamole
Carpaccio de tomate, bacalao y guacamole

Crema de pastanaga i taronja
Crema de zanahoria y naranja

Mongetes verdes saltejades amb pernil
Judías verdes salteadas con jamón

Gyozas Japoneses de verdures amb kimchie
Gyozas Japonesas de verduras con kimchie

Pasta a la carbonara
Pasta con salsa carbonara

Amanida de maduixots amb formatge de cabra

Burrata&Mango(supl. 3€)
Burrata & Mango (supl. 3€)

Croquetes de pollastre
Croquetas de pollo

SEGONS PLATS / SEGUNDOS PLATOS

SEGONS PLATS / SEGUNDOS PLATOS

Arròs negre amb allioli suau
Arroz negro con alioli suave

Orada al forn amb patates rostides
Dorada al horno con patatas rustidas

Llonça de porc amb salsa de vi dolç
Chuleta de cerdo con salsa de vino dulce

Tataki de tonyina amb wakame i mango
Tataki de atún con wakame y mango

Hamburguesa mixta amb patates
Hamburguesa mixta con patatas

Rissoto de ceps amb parmesà
Rissoto de setas con parmesano

Orada al forn amb verdures
Dorada al horno con verduras

Filet de porc amb arrós basamati i salsa d'oporto
Solomillo de cerdo con arroz y salsa oporto

Pota de pop confitat (supl.5,00€)
Pata de pulpo confitado (supl5,00€)

Entrecot de vedella de 250grm laminat
Entrecot de ternera de 250grm laminado

POSTRES

POSTRES

Flam de cafè amb nata
Flan de café con nata

Carpacio de pinya amb gelat de vainilla
Carpaccio de piña con helado de vainilla

Pastís de xocolata
Tarta de chocolate

Carrot cake amb crema de mascarpone
Carrotcake con crema de mascarpone

Gelat de mandarina
Helado de mandarina

Esponjós de iogurt grec amb fruites vermelles
Esponjoso de yogur griego con frutos rojos

Mango mango (supl.2,5€)
Mango mango (supl.2,5€)

Coulant d'avellana amb gelat de vainilla
Coulant de avellana con helado de vainilla

14,40€ IVA inclòs/incluido

28€ IVA inclòs/incluido

Pa ,aigua o copa de vi inclòs.
Pan ,agua o copa de vino incs.

Pa, aigua, copa de vi i café inclós.
Pan ,agua, copa de vino y café incluido.

Ensalada de fresones con queso de cabra

Restaurant Blanc

