
 

MENÚ  DEL  DIA  16,00 € (iva  inclòs – iva  incluido) 
 

PRIMER  PLAT – PRIMER  PLATO: 
 

� Sopa  de  galets  amb  mandonguilletes  (1,2,9) 
Sopa  de  codos  con  albondiguillas 

� Piquillos  farcits  de  rovellons  amb  salsa  nanthua 
(2,3,8,9,12,14) 
Piquillos  rellenos  de  robellones  con  salsa  nanthua 

� Cassola  d´arròs  caldos  amb  musclos  (8,9,12,13,14) 
Cazuela  de  arroz  caldoso  con  mejillones  de  playa 

� Còctel  de  pasta  tricolor  amb  llagostins  i  salsa  rosa  
(1,2,12,14) 
Cóctel  de  pasta  tricolor  con  langostinos  y  salsa  rosa 

� Amanida  de  cabdells  amb  tonyina i crema anxoves(1,8) 
Ensalada  de  cogollos  con  atún  y  crema  d´anxoves 

 
 

SEGON  PLAT – SEGUNDO  PLATO: 
 

� Orada  fresca  de  platja  a  la  sevillana  (2,8,9,12,14) 
Dorada  fresca  de  playa  a  la  sevillana 

� Marmitaco  de  tonyina  vermella  a  la  bilbaïna 
(2,8,9,12,14) 
Marmitaco  de  atún  rojo  a  la  bilbaina 

� Caragols  plans  guisats  a  la  gormanda (2,14) 
Caracoles  planos  guisados  a  la  gormanta 

� Fricandó  de  vedella  guisada  a  la  catalana  (2,14) 
Fricandó  de  ternera  guisada  a  la  catalana 

� Ous  al  plat  amb  pernil  serrà  (1) 
Huevos  al  plato  con  jamón  serrano   
 
 

Postre  de  la  casa 
 

Pa  i  beguda  
Pan  y  bebida       

 

  
 

   MENÚ  DE  FESTA  MAJOR – FIESTA  MAYOR  
   26,00 €   (iva inclòs - incluido)  

 

 PRIMER  PLAT – PRIMER PLATO: 
 

� Escarola  amb  bacallà  d´Islàndia, llagostins  i  salsa                
xató  (2,4,8,12,14) 
Escarola  con  bacalao  de  Islandia, langostinos  y                    
salsa  xató 

 

� Tèbi  de  rulo  de  cabra  en  amanida  amb  vinagreta                       
de  fruits  del  bosc  (3,14) 
Tibio  de  rulo  de  cabra  en  ensalada  con  vinagreta                    
de  frutos  del  bosque 
 

� Caragols  a  la  llauna  amb  all  i  oli  o  vinagreta  (1,14) 
Caracoles  a  la  llauna  con  all  i  oli  o  vinagreta 
 

   

SEGON  PLAT – SEGUNDO PLATO:    

� Crepinets  de  peus  de  porc  amb  salsa  Porto 
Crepinetes  de  pies  de  cerdo  con  salsa  Oporto 

 

� Suquet  de  calamar  nacional  amb  carxofes 
(2,4,8,9,12,14) 
Suquet  de  calamar  nacional  con  alcachofas 
  

Postre  de  la  casa 
 

Pa  i  beguda – Pan  y  bebida 
 

Rovellons  amb  allada – Robellones  al  ajillo   10,00€ 
 

 

     
 

Els productes dels menús poden contenir traces d´al·lèrgens 

Los  productos de los menús pueden contener trazas de alérgenos 

El Galeó 
RESERVES/AS: 973 223 222 - 660 313 372 

 
 


