Minuta setmanal
Del dimarts 14 al diumenge 19 de novembre del 2017

LES NOSTRES AMANIDES / NUESTRAS ENSALADAS
Amanida de mozzarella i tomàquet amb tòfona i pesto /Ensalada de mozzarella y tomate con trufa y
Amanida de quinoa real ecològica / Ensalada de quinoa real ecológica
Alvocat i salmó fumat amb salsa tàrtara / Aguacate y salmón ahumado con salsa tártara
Tàrtar de salmó amb alvocat i tomàquet / Tártar de salmón con aguacate y tomate
Amanida de marisc / Ensalada de marisco
Ensalada russa de tonyina / Ensaladilla rusa de atún

LES NOSTRES COQUES SALADES
NUESTRAS COCAS SALADAS
Coca de carbassó i formatge de cabra / Coca de calabacín y queso de cabra
Coca mallorquina de verdures / Coca mallorquina de verduras
Coca d'escalivada / Coca de escalibada
Coca freda de salmó fumat / Coca fría de salmón ahumado
Coca d’anxoves del Cantàbric / Coca de anchoas del Cantábrico
Empanada de tonyina / Empanada de atún

Minicanapès Luxe Box / Minicanapés Luxe Box
Pastes de cocktail / Pastas de cocktail

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

Minuta setmanal
Del dimarts 14 al diumenge 19 de novembre del 2017

LES NOSTRES VERDURES, PASTES I ARROSSOS
NUESTRAS VERDURAS, PASTAS Y ARROCES
Truita campera / Tortilla campera
Puré de cigrons i verdures / Puré de garbanzos y verduras
Verdures saltades al wok amb oli de sèsam / Verduras salteadas al wok con sésamo
Espinacs a la catalana / Espinacas a la catalana
Albergínia farcida de verduretes i xampinyons amb beixamel i mozzarella gratinada /
Berenjena rellena de verduritas y champiñones con bechamel y mozzarella gratinada
Espaguetis a la bolonyesa / Espaguetis a la boloñesa
Macarrons a la italiana / Macarrones a la italiana

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

Lasanya de carn i verdures / Lasaña de carne y verduras
Canelons de carn amb beixamel / Canelones de carne con bechamel
Fideuà de mariscs / Fideuá de mariscos

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

Minuta setmanal
Del dimarts 14 al diumenge 19 de novembre del 2017

LES NOSTRES CARNS / NUESTRAS CARNES
Galta de vedella amb cremós de patata / Meloso (carrillera) de ternera con cremoso de patata
Fricandó de vedella amb moixernons / Fricandó de ternera con "moixernons"
Mandonguilles de carn a la jardinera / Albóndigas de carne a la jardinera
Pollastre al forn amb bressa de verdures / Pollo al horno con bresa de verduras
Pollastre rostit i farcit de prunes en salsa de ceps / Pollo asado y relleno de ciruelas en salsa
Fingers de pollastre amb un toc de tandoori / Fingers de pollo con un toque de tandoori

ELS NOSTRES PEIXOS / NUESTROS PESCADOS
Lluç a la romana amb verduretes saltades / Merluza a la romana con verduritas salteadas
Calamars farcits en salsa marinera / Calamares rellenos en salsa marinera
Bacallà amb samfaina / Bacalao con sanfaina
Filets de palaia a la romana / Filetes de gallo a la romana
“Croquetón” de txangurro i gambes / Croquetón de txangurro y gambas

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

