
MENÚ  DEL  DIA  12,00 € (iva inclòs-iva incluido) 
 
 

PRIMER  PLAT – PRIMER  PLATO: 
 

� Sopa  de  musclos  al  pernod (8,9,12,13,14) 
Sopa  de  mejillones  al  pernod 

� Saltat  de  pèsols  amb  pernil  serrà  
Salteado  de  guisantes  con  jamón  serrano 

� Patates  guisades  a  la  riojana  
Patatas  guisadas  a  la  riojana 

� Amanida de cabdells amb tonyina i vinagreta toma(8,14) 
Ensalada  de  cogollos  con atún y vinagreta de tomata 

� Amanida  de  mousse  de  foie  gras  i  torrades  amb  
reducció  de  Pedro  Ximenez (2,14) 
Ensalada de mousse de foie gras y tostadas con Pedro X. 
 
 

SEGON  PLAT – SEGUNDO  PLATO: 
 
 

� Suprema  de  mero  en  suquet  amb  patates  a  lo  pobre 
(2,4,8,9,12,14) 
Suprema  de  mero  en  suquet  con  patatas  a  lo  pobre 

� Enrotllat  de  llenguado  a  la  biscaïna  amb  musclos 
(2,8,9,12,13,14) 
Enrollado  de  lenguado  a  la  vizcaína  con  mejillones 

� Filet  ibèric  al  pebre  verd (2,3,14) 
Solomillo  ibérico  a  la  pimienta  verda 

� Cuixa de pollastre rostida  al forn amb fines her(2,10,14) 
Muslo  de  pollo  asado  al  horno  con  finas  hierbas 

� Truita  de  calçots  amb  pitillo  al  grillé (1,12) 
Tortilla  de  calçots  con  pitillo  al  grillé 
 

Postre  de  la  casa 

Pa  i  beguda  
Pan  y  bebida 

 
 

 
 

MENÚ  DE  FIDEUS  16,00 € (iva  inclòs) 
MENÚ  DE  FIDEOS  16,00 €  (iva  incluido) 
 
PRIMER  PLAT – PRIMER  PLATO: 
 

� Amanida  d´estiu  amb  pop  i  patata  en  vinagreta(12,14)  
Ensalada  de  verdano  con  pulpo  y  patata  en  
vinagreta 
 

� Saquet  de  pasta  brik  farcit  de  peix  i  marisc  amb  
salsa  nanthua (1,2,3,8,9,12,14)                      
Saquito  de  pasta  brik  relleno  de  pescado  y  marisco  
con  salsa  nanthua 
 

         SEGON  PLAT – SEGUNDO  PLATO: 
 

� Fideus  rossos  amb  gambes  (1,2,8,9,12,14) 
Fideos  rubios  con  gambas 

� Fideuà  amb  pollastre  de  corral  i  bolets (1,2,9) 
Fideuá  con  pollo  de  corral  y  setas 

� Fideuà  a  la  marinera   (1,2,8,9,12,13,14)  
Fideuá  a  la  marinera 

� Fideus  negres  amb  calamarcets  de  platja (1,2,8,9,12) 
Fideos  rubios  con  calamarcitos  de  playa 
 

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 

 


