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

PRIMER  PLAT – PRIMER  PLATO: 
 

 Crema  de  carbassa  i  porros amb  crostons (2,3,9) 

Crema  de  calabaza  y  puerros  con  crotones 

 Cassola  de  cigrons  estofats  (14) 

Cazuela  de  garbanzos  estofados 

 Macarrons  en  salsa  napolitana  i  formatge (1,2,3,14) 

Macarrones  en  salsa  napolitana  y  queso 

 Amanida  de  figues  fresques  amb  pernil  york  i       

reducció  de  Mòdena (2,14) 

Ensalada  de  higos con jamón york y reducción Módena 

 Amanida  verda  amb  rulo  de  cabra  a  la  planxa (3)   

Ensalada  verde  con  rulo  de  cabra  a  la  plancha 
 

SEGON  PLAT – SEGUNDO  PLATO: 
 
 

 Lluç  de  platja  en  salsa  verda  (2,8,9,14) 

Merluza  de  playa  en  salsa  verde 

 Rosada  en  salsa  biscaïna  (2,8,9,12,14) 

Rosada  en  salsa  vizcaina 

 Llonganissa  i  botifarra  negra  en  salsa de tomata (2,14) 

Longaniza  y  butifarra  negra  en  salsa  de  tomate 

 Estofat  de  vedella  guisat  a  l´antiga (2,14)   

Estofado  de  ternera  guisado  a  la  antigua 

 Ous  ferrats  amb  patates  fregides  (1) 

Huevos  fritos  con  patatas  fritas 
 

 

 

 

Postre  
 

  Pa  i  beguda 

Pan   y  bebida 
 

 

MENÚ  DE  CARAGOLS 17,00 € (iva  inclòs) 
MENÚ  DE  CARACOLES  17,00 €  (iva  incluido) 
 

PRIMER  PLAT – PRIMER  PLATO: 
 

 Amanida  de  cor  de  cabdells  amb  esqueixada                      

de  bacallà (8) 

Ensalada  de  corazón  de  cogollos  con  esqueixada                                

de  bacalao 
 

 Carxofes  fresques  picants  a  l´estil  Galeó (2,14) 

Alcachofas  frescas  picantes  al  estilo  Galeó 
          

SEGON  PLAT – SEGUNDO  PLATO: 
 

 Caragols  a  la  llauna  (14)  amb  all  i  oli   (1) 

   Caracoles  a  la  llauna  con  all  i  oli 

 Caragols  plans  guisats  a  la  lleidatana   (14) 

   Caracoles  planos  guisados  a  la  lleidatana 

 Caragols  plans  guisats  amb  rovellons   (14) 

   Caracoles  planos  guisados  con  robellones 

 Caragols  a  la  gormanda  (2,14) amb  all  i  oli   (1) 

    Caracoles  a  la  gormanta  con  all  i  oli 
 

 

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 

 


