
 

MENÚ  DEL  DIA  15,00 € (iva  inclòs – iva  incluido) 
 

PRIMER  PLAT – PRIMER  PLATO: 
 

� Gaspatxo  andalus  cassolà  amb  trinxat (2,4,14) 
Gazpacho  andaluz  casero  con  picadillo 

� Cassola  d´arròs  caldos  amb  conill, pollastre, caragols                 
i  bolets   (9,14) 
Cazuela de arroz caldoso con conejo, pollo, caracoles y setas 

� Pastís  de  peix  i  marisc  amb  salsa  nanthua  
(1,2,3,8,9,12,14) 
Pastel  de  pescado  y  marisco  con  salsa  nanthua 

� Amanida d´escarola amb llagostins i salsa rom(2,4,12,14) 
Ensalada  de  escarola  con  langostinos y salsa romesco 

� Amanida  de  tomata  de  Barbastro  amb  bonito  
escabetxat (8,14) 
Ensalada de tomate de Barbastro con bonito escabechado 

 

SEGON  PLAT – SEGUNDO  PLATO: 
 

� Bacallà  fresc  confitat  amb  salsa  de  tomata cassé (8,14) 
Bacalao  fresco  confitado  con  salsa  de  tomate  cassé 

� Suprema de salmó fresc al cava amb pera i pom(2,3,8,14)  
Suprema  de  salmón  fresco  al  cava con pera y manzana 

� Caragols  plans  a  la  gormanda  amb  all  i  oli  (2,14)  
Caracoles  planos  a  la  gormanta  con  all  i  oli 

� Vedella  guisada  al  vi  cabernet  amb  bolets  (2,14) 
T ernera  guisada  al  vino  cabernet  con  setas 

� Ous  ferrats amb pisto de verdures i encenalls de pernil (1) 
Huevos  fritos con pisto de verduras y virutas de jamón 
 

Postre  de  la  casa 
 

Pa  i  beguda  
Pan  y  bebida 

 

     
    MENÚ ESPECIAL 25,00 € (iva inclòs – iva incluido) 

 
 

    PRIMER  PRIMER  PLAT – PRIMER PLATO: 
 

� Amanida  tèbia  de  rulo  de  cabra  amb  salsa  de  fruits  
del  bosc  i  reducció  de  Mòdena  (3,14) 
Ensalada  tibia  de  rulo  de  cabra  con  salsa  de  frutos  
del  bosque  y  reducción  de  Módena 
 

� Saltat  de  favetes  tendres  amb  carxofes  i  encenalls                 
de  pernil  serrà  (2,3,8,9,12,14) 
Salteado  de  habitas  tiernas  con  alcachofas  y                  
virutas  de  jamón  serrano 
 

� 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: 
   

� Entrecot  de  vedella  al  grillé  amb  guarnició  
Entrecot  de  ternera  al  grillé  con  guarnición   
 

� Suprema  de  llobarro  fresc  en  salsa  verda  amb                       
gules  (2,8,9,12,14) 
Suprema  de  lubina  fresca  en  salsa  verde  con                          
gulas 

 

Postre  de  la  casa 
 
 

Pa  i  beguda – Pan  y  bebida 
 

       

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 

 
 


