Minuta setmanal
Del dimarts 17 al diumenge 22 de juliol de 2018

LES NOSTRES AMANIDES / NUESTRAS ENSALADAS
Tàrtar de salmó marinat amb mango / Tártaro de salmón marinado con mango
Esqueixada de bacallà / "Esqueixada" de bacalao
Amanida de pintxo basc / Ensalada de pincho vasco
Verduretes confitades amb mozzarella i pesto / Verduritas confitadas con mozzarella y pesto
Amanida de marisc / Ensalada de marisco
Ensalada russa de tonyina / Ensaladilla rusa de atún
Síndria fashion amb llagostins / Sandía fashion con langostinos
Meló de Cantaloup amb llagostins i cranc / Melón de Cantaloup con langostinos y cangrejo

LES NOSTRES COQUES SALADES
NUESTRAS COCAS SALADAS
Coca de sardines / Coca de sardinas
Coca de carbassó i poma / Coca de calabacín y manzana
Coca mallorquina de verdures / Coca mallorquina de verduras
Coca d’anxoves del Cantàbric / Coca de anchoas del Cantábrico
Coca de salmó fumat / Coca de salmón ahumado
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 17 al diumenge 22 de juliol de 2018

LES NOSTRES VERDURES, PASTA I ARROSSOS
NUESTRAS VERDURAS, PASTA Y ARROCES
Gaspatxo Teca Sàbat / Gazpacho Teca Sàbat
Albergínia farcida de carn i verduretes / Berenjena rellena de carne y verduritas
Espinacs a la catalana / Espinacas a la catalana
Truita d'espinacs i ceba tendra / Tortilla de espinacas y cebolla tierna
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 amb gambes i verduretes / Arroz con gambas y verduritas
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 17 al diumenge 22 de juliol de 2018

ELS NOSTRES PEIXOS / NUESTROS PESCADOS
Lluç en suquet amb gambes i cloïsses / Merluza en "suquet" con gambas y almejas
Bacallà amb mongetes / Bacalao con judías
Filets de palaia a la romana / Filetes de gallo a la romana

LES NOSTRES CARNS / NUESTRAS CARNES
Fricandó de vedella amb moixernons / Fricandó de ternera con "moixernons“
Mandonguilles de carn a la jardinera / Albóndigas de carne a la jardinera
Escalopins d'ibèric al pebre verd / Escalopines de ibérico a la pimienta verde
Rodonet de pollastre rostit / “Rodonet” de pollo asado
Saltat d'au amb xiitake/ Salteado de ave con shiitake
Pollastre al forn amb bressa de verdures / Pollo al horno con bresa de verduras
Fingers de pollastre amb un toc de tandoori / Fingers de pollo con un toque de tandoori

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

