Fem deu anys. Estem contents. Deu anys a peu de Monestir acollint els visitants de Món Sant
Benet. Deu anys cuinant productes de qualitat nascuts a l’entorn, verdures de l’hort i altres
fruits de temporada en plats ben sovint inspirats en la nostra tradició elaborats amb amor.
Com els que ara us oferim. Que sigui per molts anys més.
Gràcies per fer-nos costat i que us vagi de gust

ELS NOSTRES PRIMERS
Escudella barrejada
Sopa mezclada
Amanida d’enciams amb taronja a la canyella, formatge fresc i magrana
Ensalada de lechugas con naranja a la canela, queso fresco y granada
Timbal de col i patata dels horts amb botifarra negra i cruixent de pernil
Timbal de col y patata de los huertos con butifarra negra y crujiente de jamón
Pasta fresca amb salsa de pebrot, bacallà i olives negres
Pasta fresca con salsa de pimiento, bacalao y olivas negras

ELS NOSTRES SEGONS
Truita de riu farcida de cansalada i cruixent d’avellana
Trucha de rio rellena de tocino y crujiente de avellana
Bacallà amb samfaina
Bacalao con pisto
Llom de porc ral amb salsa de formatge de pagès
Lomo de cerdo con salsa de queso
Conill a la cassola amb cebetes perla i bolets
Conejo a la cazuela con cebollitas perla y setas

OPCIÓ VEGANA

Trinxat de col i patata dels horts amb cruixent de verdures
“Trinxat” de col y patata de los huertos con crujiente de verduras

Estofat de soja texturitzada amb patates i pèsols
Estofado de soja texturizada con patatas y guisantes

LES NOSTRES POSTRES
Flam de La Fonda amb crema de coco
Flan de La Fonda con crema de coco
Pastís de formatge
Pastel de queso
Sopeta de turró amb escuma de vainilla
Sopita de turrón con espuma de vainilla
Pinya marinada amb anís estrellat
Piña marinada con anís estrellado

Pa i beguda
Pan y bebida

Informació segons marca la nova Llei d'Informació Alimentària, recollida en el Reglament Europeu 1169/2011

Información según marca la nueva Ley de Información Alimentaria, recogida en el Reglamento Europeo 1169/2011

