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 amb pilota, botifarra negra i galets
“Escudella” con carne, butifarra negra y pasta
Amanida amb cruixent de formatge de cabra, gambes i taronja
Ensalada de salmón marinado con vinagreta citrica
Pebrots del piquillo farcits de bolets i salsa d’escamarlans
Pimientos del piquillo rellenos de setas y salsa de cigalas
Raviolis de popets amb crema de porros dels horts
Raviolis de pulpitos con crema de puerros de los huertos

ELS NOSTRES SEGONS
Bacallà amb samfaina, rústic de carbassa i xips de porro dels horts
Bacalao con pisto, rústico de calabaza y chips de puerro de los huertos
Suprema de salmó amb trinxat i espinacs cruixents
Suprema de salmón con “trinxat” y espinacas crujientes
Canelons de pintada amb beixamel trufada i perfum de cítrics
Canelones de pintada con bechamel trufada y perfume de cítricos
Galta de porc ral amb bolets i la seva salsa
Carrilera de cerdo con setas en su salsa

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
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