
RESTAURANT DEL FOMENT 
 

MENÚS PER GRUPS 
 

PICA PICA 
(Per compartir cada 4 pers) 

 

Amanida de formatges variats amb vinagreta de fruits vermells 
Musclos al vapor 

Croquetes de pollastre casolanes amb compota de poma 
Patates braves 

 
SEGONS 

 

Confit d’ànec amb salsa de ceps 
Bacallà confitat amb tomàquet de l’àvia 

 

POSTRES 
 

Postres del dia 
 

23€ IVA INCLÒS 
 

PICA PICA 
(Per compartir cada 4 pers) 

 

Amanida de formatge de cabra amb vinagreta de fruits vermells 
Arròs cremós dos colors amb cruixent de parmesà 

Pop a la gallega a l’estil del xef 
Carpaccio de vedella 

 
SEGONS 

 

Melós de vedella en el seu suc amb parmentiere d’ibèric 
Salmó al forn amb hummus 

 

POSTRES 
 

Postres del dia 
 

26€ IVA INCLÒS 
 

 
PICA PICA 

(Per compartir cada 4 pers) 
 

Amanida de favetes i pernil d’ànec amb vinagreta de fruits del bosc 
Ous estrellats amb pernil ibèric 

Torrada d´escalivada amb anxova 
Carpaccio de bacallà 

 
SEGONS 

 

Mini entrecot (180gr.) amb parmentiere d’ibèric 
Tataki de tonyina amb salsa de soja i mel 

 

POSTRES 
 

Postres del dia 
 

30€ IVA INCLÒS 
 

 
PICA PICA 

(Per compartir cada 4 pers) 
 

Buquet de brots tendres amb encenalls d’ibèric 
Ous estrellats amb foie 
Carpaccio de tonyina 

Llaminadures de formatge brie arrebossat amb melmelada de tomàquet 
 

SEGONS 
 

Filet de vedella dues salses (pebre i ceps) 
Corbina a la planxa amb guarnició 

 

POSTRES 
 

Postres del dia 
 

35€ IVA INCLÒS 
 

Tots els menús inclouen ½ ampolla de vi, pa i aigua 
 

Reserves: 938931010  /  aguadosusan_72@hotmail.com 
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