PRIMERS
Amanida tèbia de formatge de cabra amb vinagreta de mostassa

9,50 €

Pernil ibèric (50 gr)

8,00 €

Ensaladilla russa amb gambes

8,50 €

Escalivada

8,50 €

Espinacs a la catalana amb panses i pinyons

8,50 €

Torrada d'anxoves del Cantàbric amb pebrot vermell

7,50 €

Amanida Cèsar *

9,75 €

*(enciam, pit de pollastre arrebossat, formatge parmesà, crostons i salsa cèsar)

Macarrons a la bolonyesa

9,50 €

Canelons

9,50 €

Gaspatxo

7,25 €

Faves a la catalana

10,75 €

Croquetes de carn l'olla (5 unitats)

6,00 €

Truita de patates i ceba (lionesa)

6,50 €

Calamars a l'andalusa

9,50 €

Callos amb xoriç

9,50 €

Vichyssoise de poma

7,75 €

Amanida de cigrons

6,75 €

SEGONS
Ous amb patates palla i pernil ibèric
Pit de pollastre arrebossat o a la planxa

11,50 €
9,50 €

Cuixa d'ànec en confit amb mongetes

11,75 €

Filet de vedella

15,50 €

Entrecot a la planxa (400 gr)

15,50 €

Botifarra de pagès amb mongetes

10,25 €

Croquetes de carn d'olla amb patates

8,50 €

Peus de porc guisats

12,75 €

Galta de porc desossada amb cremós de patata

11,75 €

Cua de vedella guisada amb cremós de patata

10,25 €

Mandonguilles amb sèpia

10,75 €

Calamars a l'andalusa amb patates

12,50 €

Bacallà a la llauna amb mongetes

15,25 €

Sèpia a la planxa

14,50 €
(IVA inclòs)

SEGUEIX-NOS
canduran_alella

Terrassa: suplement de 2 €

Can Duran Alella

canduranalella.com

POSTRES
CASOLANS
Crema catalana borratxa

6,00 €

Crema catalana

4,75 €

Flam

4,25 €

Flam amb nata

4,75 €

Poma al forn

4,75 €

Pastís de formatge

4,75 €

Mousse de xocolata

4,75 €

Trufes de xocolata (unitat)

0,85 €

Cafè Irlandès

6,50 €

Cafè Escocès

6,50 €

Profiterols amb xocolata calenta

4,75 €

Mel i mató

4,75 €

Gelat de torró amb xocolata calenta

4,75 €

Vaset de gelat de llimona

3,25 €

Vaset de gelat de vainilla i xocolata

3,25 €

Magnum ametllat

3,25 €

Nata (sense sucre)

3,75 €

SEGUEIX-NOS
canduran_alella

Can Duran Alella

