EXEMPLE de menú laboral (Dijous i Divendres migdies no festius)
(els canviem setmanalment, podeu consultar-lo al nostre Instagram
www.instagram.com/cantorrella a partir del dijous al migdia)

Entrant
Crema de ceps
Amanida Cèsar (pollastre, parmesà, cirerols i salsa cèsar)
Macarrons amb salsa trufada i crema de llet
Ou a baixa temperatura amb parmentier i bolets saltejats
Carpaccio de salmó fumat amb magrana i formatge
Pota de pop amb patata trencada (+5,00€)
Segon a escollir
Corball a la planxa amb espinacs i pinyons saltejats (+3,50€)
Calamars a la planxa amb samfaina
Costellam de porc a baixa temperatura amb salsa barbacoa
Botifarra del perol amb patata trencada
Melós de vedella amb puré de moniato
Presa de porc ibèric a la brasa amb oli d’all i farigola (+10,00€)
Postres a escollir
Iogurt amb maduixots
Trufes de xocolata
Pastís de formatge
Caneló de pinya i maracujà amb gelat de coco
Brownie de xocolata i nous amb gelat de vainilla
Flam de mató i mel
Cardinal del Turull (+2,50€)

Preu laborables: 20,00 €
No inclou begudes (iva inclòs)
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Entrant a base de pica-pica i segon a escollir (a taula complerta)
Pa de vidre amb encenalls de pernil
Les nostres braves
Ravioli Wonton amb salsa trufada
Fingers de pollastre amb xili dolç
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Corball a la planxa amb espinacs i pinyons saltejats (+3,50€)
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