CODIGO 14
GASTROBAR

UMAMI
RESTAURANT

Menú adults

Menú adults

Primers plats

Primers plats

Nyoquis amb salsa de roquefort,
cruixent de bacó i oli d’espígol

Amanida verda amb formatge de cabra,
vinagreta i fruits vermells

Gaspatxo andalús amb picada
de verduretes i ou dur

Pasta amb salsa marinera de salmó

Plaça Major, 6 (L’Illa)
Tel. 93 174 13 77

Menú infantil

8,50 €
Menú adults

14,50 €

Plaça Major, 7 (L’Illa)
Tel. 93 763 97 56

Salmorejo cordovès amb picada d’ou i ibèric

Tàrtar de tonyina amb torradetes
i melmelada de tomàquet

Espinacs saltejats amb panses i pinyons

Crema de pastanaga i taronja
amb els seus cruixents

Ventresca Bonítol amb verdures
i salsa teriyaki

Segons plats

Hamburguesa de vedella
i bacon amb patates de luxe

Cuixetes de pollastre macerat amb soja a
baixa temperatura amb espàrrecs i patates
Xurrasco amb Ximixurri i parmentier fumada
Llenguado farcit de mousse de gambes
amb salsa de romaní i coco

Segons plats

Llaminera de porc amb parmentier tofonada
Mitjana de vedella amb patates rosses
i piquillos

Risotto amb bolets i cruixent de formatge

Postres
Goxua: crema pastissera, nata
i pa de pessic amb ron

Postres

Gelat de iogurt grec i fruits vermells

Granissat de fruites
Copa de cheesecake
Pastís de Nutella

Brownie de nous i xocolata

Pa i beguda inclosos

Papardelle bolonyesa
Mitjana de vedella

Menú infantil (plat a escollir)

Postres

Plat combinat

Gelat de vainilla o xocolata

Hamburguesa amb croquetes
de pernil i patates

Pa, vi ,aigua, gasosa i cervesa inclosos

Menú infantil

Lluç amb croquetes de pernil i patates
Escalopa de pollastre amb croquetes
de pernil i patates

Obsequi de la
xapa Mollet Xef per als nens,
amb el menú infantil
(fins a esgotar existències)

LA LLAR
D’ EN TARIEL
Pompeu Fabra, 42
Tel. 93 570 05 46

Postres
Granissat de fruites
Copa de cheesecake
Pastís de Nutella
Pa i beguda inclosos

Segons plats
Paella Marinera amb galeres i cloïsses
Bacallà a la basca
Conﬁt d'ànec a la taronja
Secret a la brasa amb patata caliu i verdureta

Menú adults

Entrecot de vedella 200gr a les dues salses,
pebre i roquefort

Primers plats

Postres de la casa
vi Navarra, cervesa, refresc o Sangria

Aperitiu de patates xips, olives i ﬁdeuà
Cassoleta de pebrots farcits de brandada
sobre salsa de gambes
Canelons casolans de rostit amb beixamel
i gratinats
Crema de carxofes naturals i porros
Amanida amb bolets saltejats i pernil celler
Rotlles de pernil dolç amb amanida russa
i suau salsa tàrtara

Menú infantil
Aperitiu de patates xips, olives i ﬁdeuà
Plat combinat d’escalopa de pollastre amb
patates, croquetes i macarrons napolitana.

PIZZERIA
1900

Passatge Sant Miquel, 14
Tel. 93 315 54 60

Menú adults
Primers plats
Provolone
Amanida Caprese
Penne 4 formatges
Segons plats
Pizza clàssica
Lasanya al ragú
Xurrasco amb patates o verduretes a la brasa
Botifarra amb patates o verduretes a la brasa
Postres de la casa
Panacotta de nata o xocolata
Tiramisú
Pastís de formatge

Menú infantil

Postres
Gelat variat o postres del dia

Pizza Margarita i prosciutto

Refrescs inclosos

Botifarra amb patates
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Macarrons a la bolonyesa
Postres
Panacotta de nata i xocolata
Pa i beguda inclosos

MANJARI
RESTAURANT
Pl. Major, 7 (L’Illa)
Tel. 93 007 64 49

Menú adults
Primers plats
Amanida verda amb carpaccio de poma, bacó
cruixent i manxec amb vinagreta
Torrada d’escalivada catalana amb formatge
de cabra i anxoves

BEUMALA
Roger Llúria, 7-9
Tel. 93 593 08 21

Menú adults
Entrant
Brou o suc de taronja ,
tomàquet o pinya
Primers plats
Amanida de llagostins
i taronja
Canelons de la casa

Assortiment d’embotits de Lleó
amb pa de coca amb tomàquet

Pinya natural amb pernil ibèric

Remenat de carbassó amb formatge brie
i salmó fumat

Segons plats

Vichissoise tèbia amb virutes de pernil
i crostons de pa
Canelons artesans de carn
amb beixamel gratinats
Tortel·lini de pernil amb salsa a la puttanesca
Fideuà a l’estil dels pescadors amb all i oli
Risotto de bolets a la parmigiana
Segons plats
Pit de pollastre arrebossat
amb salsa de mel i mostassa
Magret d’ànec amb salsa de gerds
i fruits secs
Sípia a la planxa amb bouquet d’enciams.

Fideuà
Vedella amb bolets
Lluç fresc a la planxa
Pollastre a l’“ajillo” amb patates xips
Botifarra a la brasa amb mongetes
del ganxet
Postres, pa i beguda:
aigua, vi o gasosa
(Cervesa i refrescos no inclosos)

Menú infantil
Plat combinat: macarrons,
pit de pollastre arrebossat
i croquetes casolanes
Postres, pa i beguda
(aigua, suc de pinya o taronja)

Botifarra de Vic amb mongetes i all i oli
Garró de porc al forn amb soja i mel
Escalopins de vedella al roquefort
Secret ibèric amb allí oli i patata al caliu
Ous trencats amb xistorra
i ceba caramel·litzada
Xurrasco de vedella amb Ximixurri
Entrecot de 300gr al gust (supl. 4€)
Costelles de xai amb all i Ooi (supl.4€)
Postres
Coulant de xocolata amb nata
Pastís de formatge amb fruits vermells
Mel i mató
Flam casolà d’ou amb nata
Gelat de vainilla amb pastís de Santiago
i xocolata
Pa i beguda inclosa

Menú Infantil
(A escollir)

Macarrons a la Bolonyesa
amb formatge i croquetes
Combinat de Pollastre amb patates
i croquetes
Postres
Gelats variats
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SIS SENTITS

Avinguda Burgos, 9
Tel. 93 511 42 09
sissentits.mollet@gmail.com

Menú adult
Per compartir
Amanida Caprese amb oli d’alfàbrega
Musclos de roca al vi blanc
amb aroma de romaní
Llàgrimes de pollastre marinat arrebossat
amb panko i dues salses
Croquetó de pollastre al curry
amb llet de coco
Plat principal
½ Braó d’ibèric amb patates
a les ﬁnes herbes
Lluç de palangre a baix a temperatura
amb mantega de cítrics
Postres
Trufes amb nata
Per beure
Aigua
Vi negre i blanc de la casa
(cafè no inclòs)

Menú infantil
Macarrons a la bolonyesa
Finguers de pollastre fregit amb patates
Postres
Gelat de la casa

