
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

LES NOSTRES AMANIDES I ENTRANTS FREDS /
NUESTRAS ENSALADAS Y ENTRANTES FRÍOS

Gaspatxo tradicional Teca Sàbat / Gazpacho tradicional Teca Sàbat 5,30 €/rac 

Amanida de marisc / Ensalada de marisco 7,95 €/rac

Ensalada russa de tonyina / Ensalada rusa de atún 20,00 €/kg

Esqueixada de bacallà / "Esqueixada" de bacalao 38,00 €/kg

"Pico de gallo" amb mousse d'alvocat / Pico de gallo con mousse de aguacate 6,00 €/rac

Alvocat i llagostins amb cranc i poma / Aguacate y langostinos con cangrejo y manzana 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) (sota comanda) 33,00 €/kg

Coca d’escalivada i verat marinat / Coca de escalivada con caballa marinada 29,95 €/kg

Coca de brandada de bacallà i pinyons / Coca de brandada de bacalao y piñones 33,00 €/kg

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

Plats de la setmana
Del dimarts 23 al diumenge 28 de maig

Cada dimarts s’actualitza el nostre llistat de plats



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

LLEGUMS I VERDURES / LEGUMBRES Y VERDURAS

PASTA I ARROSSOS / PASTA Y ARROCES

Truita d’albergínia i ceba tendra confitada  / Tortilla de berenjena y cebolla tierna 17,50€/kg

Vichyssoise de porros i poma àcida / Vichyssoise de puerros y manzana ácida 6,30 €/rac

Macarrons a la italiana / Macarrones a la italiana 17,50 €/kg

Espaguetis a la bolonyesa amb parmesà / Espaguetis a la boloñesa con parmesano 6,95 €/rac

Espinacs a la catalana amb bacó / Espinacas a la catalana con bacon 18,50 €/kg

Arròs negre amb llagostins i cloïsses / Arroz negro con langostinos y almejas 8,40 €/rac

Arròs a banda amb allioli de la casa  / Arroz a banda con allioli de la casa 39,50 €/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

Plats de la setmana
Del dimarts 23 al diumenge 28 de maig

Cada dimarts s’actualitza el nostre llistat de plats



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

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

Lluç en salsa verda amb cloïsses i gambes / Merluza en salsa verde con almejas y gambas 16,00 €/rac

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

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

Fricandó de vedella amb moixernons / Fricandó de ternera con "moixernons“ 38,00 €/kg

Pollastró ecològic amb tomàquet cherry confitat/ Picantón ecológico con tomate cherry 12,70 €/kg

Rosbif amb guarnició / Rosbif con guarnición 17,50 €/rac

Apte per vegetarians

POSTRES TECA / POSTRES TECA

Plats de la setmana
Del dimarts 23 al diumenge 28 de maig

Cada dimarts s’actualitza el nostre llistat de plats

Pastís de formatge artesà/ Pastel de queso artesano 29,95 €/kg


