Plats de la setmana
Del dimarts 3 al diumenge 8 de gener
Cada dimarts s’actualitza el nostre llistat de plats

LES NOSTRES AMANIDES I ENTRANTS FREDS /
NUESTRAS ENSALADAS Y ENTRANTES FRÍOS
Amanida de marisc / Ensalada de marisco

7,95 €/rac

Ensalada russa de tonyina / Ensalada rusa de atún

20,00 €/kg

Tàrtar de salmó marinat amb alvocat i tomàquet /

11,50 € /rac

Tártar de salmón marinado con aguacate y tomate
Tomàquet cherry i boletes de mozzarella / Tomate cherry y bolitas

24,95 €/kg

Esqueixada de bacallà / Esqueixada de bacalao

38,00 € /kg

Pinya farcida de gambes i cranc / Pinya rellena de gambes y cangrejo

14,90 €/rac

Alvocat i llagostins amb cranc / Aguacate y langostinos con cangrejo

10,95 €/rac

LES NOSTRES COQUES SALADES /
NUESTRAS COCAS SALADAS
Coca de verdures i tomàquet / Coca de verduras y tomate

28,50 €/kg

Coca d’anxoves / Coca de anchoas

29,95 €/kg

Coca de salmó fumat (freda) / Coca de salmón ahumada (fría)

33,00 €/kg

Coca de carbassó amb poma al forn i rul.lo de cabra/

28,50 €/kg

Coca de calabacín con manzana al horno y rulo de cabra
Empanada de tonyina / Empanada de atún

24,50 €/kg

Crestes de tonyina al forn / Empanadillas de atún al horno

1,50 €/un

Minicanapès Luxe Box / Minicanapés Luxe Box

22,95 €/box

Pastes de cocktail / Pastas de cocktail

38,00 €/kg

Apte per vegetarians
Recordin que poden fer les seves consultes i comandes per telèfon de dimarts a diumenge a:
Teca Sàbat RIBATALLADA · 93 589 18 35
Rbla. Ribatallada, 26 · Sant Cugat del Vallès

Teca Sàbat COLL FAVÀ · 93 674 11 58
Pg. Francesc Macià, 87 · Sant Cugat del Vallès

Plats de la setmana
Del dimarts 3 al diumenge 8 de gener
Cada dimarts s’actualitza el nostre llistat de plats

LLEGUMS I VERDURES / LEGUMBRES Y VERDURAS
PASTA I ARROSSOS / PASTA Y ARROCES

Macarrons a la italiana / Macarrones a la italiana

17,50 €/kg

Arròs negre amb llagostins i cloïsses / Arroz negro con langostinos y almejas

8,40 €/rac

Llenties guisades amb verdures i ceps / Lentejas guisadas con verduras y ceps

25,00€/kg

Fideuà de mariscs / Fideuá de marisco

32,00 €/kg

Canelons de carn amb beixamel / Canelones de carne con bechamel

7,95 €/rac

Apte per vegetarians
Recordin que poden fer les seves consultes i comandes per telèfon de dimarts a diumenge a:
Teca Sàbat RIBATALLADA · 93 589 18 35
Rbla. Ribatallada, 26 · Sant Cugat del Vallès

Teca Sàbat COLL FAVÀ · 93 674 11 58
Pg. Francesc Macià, 87 · Sant Cugat del Vallès

Plats de la setmana
Del dimarts 3 al diumenge 8 de gener
Cada dimarts s’actualitza el nostre llistat de plats

ELS NOSTRES PEIXOS / NUESTROS PESCADOS
Bacallà amb mongetes / Bacalao con judías

16,50 €/rac

Filets de palaia a la romana / Filetes de gallo a la romana

36,00 €/kg

Fingers de lluç en tempura / Fingers de merluza en tempura

37,00 €/kg

Rap parisienne / Rape parisienne

24,00 €/rac

Salmó en full amb espinacs, ricotta i salsa "Beurre Blanc" /

14,00 €/rac

Salmón en hojaldre con espinacs, ricotta y salsa "Beurre Blanc“
Cuetes de rap en suquet / Colitas de rape "en suquet"

23,75 € /unid.

LES NOSTRES CARNS / NUESTRAS CARNES
Mandonguilles de carn a la jardinera / Albóndigas de carne a la jardinera

27,50 €/kg

Fingers de pollastre / Fingers de pollo

37,00 €/kg

Melòs de vedella en salsa de ceps / Meloso de ternera en salsa de ceps

11,00 €/rac

Rodó de vedella amb rovellons / Redondo de ternera con "rovellons"

15,80 €/rac

Pollastre al forn amb bresa de verdures / Pollo al horno con bresa de verduras

13,55 €/unid.

Pollastre rostit i farcit en salsa de ceps / Pollo asado y relleno en salsa de ceps

8,70 €/rac

1/2 Pollastró ecològic amb tomàquet cherry confitat /

6,95 € /mig

1/2 Picantón ecológico con tomate cherry confitado
Capó del Prat rostit al forn a la catalana / Capón del Prat rustido al horno a la catalana 22,10 €/rac

POSTRES TECA / POSTRES TECA

Apte per vegetarians
Recordin que poden fer les seves consultes i comandes per telèfon de dimarts a diumenge a:
Teca Sàbat RIBATALLADA · 93 589 18 35
Rbla. Ribatallada, 26 · Sant Cugat del Vallès

Teca Sàbat COLL FAVÀ · 93 674 11 58
Pg. Francesc Macià, 87 · Sant Cugat del Vallès

