
MENÚ  DEL  DIA  13,00 € (iva  inclòs – iva  incluido) 
 
 

PRIMER  PLAT – PRIMER  PLATO: 
 

 Sopa  de  brou  amb pasta  (1,2,9) 
Sopa  de  caldo  con  pasta 

 Cassola  de  cigrons estofats (14) 

Cazuela  de  garbanzos  estofados 

 Espaguetis  en  salsa  de  tonyina  i  tomata (1,2,8,14) 

Espaguetis  en  salsa  de  atún  y  tomate 

 Amanida  Cesar  amb  crostons, formatge  i  crema         

d´anxoves (1,2,3,8) 

Ensalada  Cesar  con  crotones, queso  y  crema  de     

 anchoas 

 Amanida  verda  amb  rulo  de  cabra (3) 
Ensalada  verde  con  rulo  de  cabra 
 

 

SEGON  PLAT – SEGUNDO  PLATO: 
 
 

 Lluç  de  platja  a  la  romana  amb  maionesa  (1,2,8) 

Merluza  de  playa  a  la  romana  con  mahonesa  

 Filet  de  llenguado  en  salsa  marinera (2,4,8,9,12,14) 

Filete  de  lenguado  en  salsa  marinera 

 Broqueta  moruna  amb  salsa  ximixurri (14) 

Pincho  moruno  con  salsa  chimichurri 

 Cuixa  de  pollastre  en  salsa  de  rovellons (2,10,14) 

Muslo  de  pollo  en  salsa  de  robellones 

 Ous  ferrats  amb  patates (1) 

Huevos  fritos  con  patatas 
 

Postre  de  la  casa 
 

 

Pa  i  beguda  

Pan   y  bebida 
 

 
 

 

MENÚ  D´ARRÒS  17,00 € (iva  inclòs) 
MENÚ  DE  ARROZ  17,00 €  (iva  incluido) 
 

PRIMER  PLAT – PRIMER  PLATO: 
 

 Amanida  d´escarola  amb  tonyina  i  anxoves  en  

vinagreta  de  tomata (8,14) 

Ensalada  de  escarola  con  atún  y  anchoas  en  

vinagreta  de  tomate 
 

 Canelons  casolans  de  carn  gratinats  amb                 

beixamel  i  formatge  (1,2,3,4) 

Canelónes  caseros  de  carne  gratinados  con                       

bechamel  y  queso 
 

         SEGON  PLAT – SEGUNDO  PLATO: 
 

 Paella  de  marisc  (8,9,12,13,14) 

Paella  de  marisco 

 Arròs  amb  bacallà  i  carxofes  (8,9,12,14) 

Arroz  con  bacalao  y  alcachofas 

 Arròs  caldos  amb  musclos  gallecs (8,9,12,13,14) 

Arroz  caldoso  con  mejillones  gallegos 

 Arròs  negre  amb  calamarsons  de  platja (8,9,12) 

Arroz  negro  con  chipirones  de  playa 
 

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 

 


