DILLUNS 09 DE MARÇ
 Amanida verda de la casa amb vinagreta

del Xef.
 Estofat de cigrons amb verduretes.
 Pasta del dia amb salsa carbonarà.

 Hamburguesa mixta amb flor de

amanida.
 Fregit de peix a l’estil andalús.
 Osobuco de gall d’indi en la seva salsa.

DIMARTS 10 DE MARÇ
 Amanida de tomàquet, tonyina, ceba

vermella, olives negres i vinagreta de
alfàbrega.
 Arròs a la cubana amb ou ferrat i salsa

tomàquet.
 Llenties estofades del Xef.

 Filet de lluç a la planxa amb verduretes

saltejades.
 Conill al ajillo.
 Croquetes de pollastre amb llit de

enciam.

DIMECRES 11 DE MARÇ


Amanida de fruites fresques del temps amb
vinagreta de fruits secs.



Favada asturiana.



Pasta del dia amb salsa de formatge.

 Goulas de porc amb xampinyons,

pastanaga i patates.
 Bacallà fregit amb pistó de verdures.
 Pit de pollastre a la planxa amb

guarnició del Xef.

DIJOUS 12 DE MARÇ


Amanida mixta amb tonyina i ou dur.



Pèsols a la paisana.



Pasta del dia amb salsa de bolets.

 Paella mixta del Club.
 Pernilets de gall d’indi a la catalana.
 Tilapia a la planxa amb guarnició del

Xef i salsa de cítrics.

DIVENDRES 13 DE MARÇ


Amanida de pasta de colors amb pernil
dolç, pinya, blat de moro, olives farcides i
salsa rosa.



Mongetes saltejades amb ceba i bacó.



Lasanya de carn amb beixamel i formatge
gratinat.

 Pinxo de carn al plat amb patates

fregides.
 Fideuà marinera amb all i oli.
 Costelles de porc al forn amb salsa

BBQ.

DISSABTE 14 DE MARÇ

 Salmorejo Cordovès amb pernil cruixent i ou
dur.
 Macarrons amb salsa bolonyesa i formatge
ratllat.

 Trinxat del Xef amb morcilla i bacó.

 Cuixa de pollastre al forn amb llit de patates
panaderes.
 Filet de vedella amb salsa de formatge blau.
 *Sípia a la planxa amb guarnició del Xef.
*(suplement 5,00€).

DIUMENGE 15 DE MARÇ

 Gaspatxo Andalús amb picada i crostons.
 Carxofes saltejades amb pernil i ceba
caramel·litzada.
 Canelons de carn amb beixamel i formatge
gratinat.

 Llobarro al forn amb verdures de l’hort.
 Conill al forn a l’aromes de all i julivert.
 *Entrecot de vedella a la planxa amb
guarnició del Xef. *(suplement 5,00€)

