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

Aperitiu de la casa
ELS NOSTRES PRIMERS
Nuestros primeros
Sopa de bolets de temporada
Sopa de setas de temporada
Amanida de magrana i formatge Bauma Garrotxa
Ensalada de granada y queso Bauma Garrotxa
Trinxat de col i patata del hort ecològic amb cansalada de coll
“Trinxat” de col y patata del huerto ecologico con papada
Raviolis de rostit amb salsa
Raviolis de asado con salsa

ELS NOSTRES SEGONS
Nuestros segundos
Lluç amb escalivats
Merluza con escalibados
Cassoleta de bacallà amb musclos i mongets
Cazuelita de bacalao con mejillones y judías
Galtes de porc ral amb castanyes
Carrillera de cerdo con castañas
Xurrasco de vedella amb patates al romaní
Churrasco de ternera con patatas al romero

Copa vi negre Gratus 2,00 €
Copa vi rosat La Rosa 2,35 €
Copa Juve & Camps Reserva Familia 3,95
€
OPCIÓ VEGANA
Opción vegana
Trinxat de col i patata del hort ecològic de Sant Benet amb tofu marinat
amb soja
“Trinxat” de col
ol y patata del huerto ecologico de Sant Benet con tofu marinado con soja

Hamburguesa de tofu i bolets amb saltat de verdures (Supl. 1,25€)
Hamburguesa de tofu y setas con salteado de verduras

LES
S NOSTRES POSTRES
Nuestros postres

Escuma de xocolata amb salsa de caramel
Espuma de chocolate con salsa de caramelo
Tarta de ametlla
Tarta de almendra
Blanc i negre de vainilla
Blanco y negro de vainilla
Copeta de fruita del temps
Copita de fruta del tiempo
Pa i beguda
Pan y bebida

16,50 €
IVA inclòs

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

