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Sopars de confinament
Divendres i dissabtes
Horari 19h. a 21:30h.

Can Traver, s/n · 08415 Bigues i Riells · T. 938 658 155 · cantraver@cantraver.es · cantraver.es

Sopars de confinament

Can
CanTraver
Traver
PER PICAR
Patates braves
Patates amb allioli

Croquetes de pernil i pollastre fetes a casa
ENTREPANS
VEGANA (Hamburguesa de bolets i llenties, enciam i ceba confitada)
MILA MUU (Hamburguesa de vedella, formatge, enciam i maonesa)
GRATAPALLER (Hamburguesa de pollastre, formatge de cabra, enciam i ceba caramel•litzada)
TREMPAT (Salsitxes, formatge i ceba confitada)
TERRANDVITX (Llata de vedella, canonges, suc del rostit i salsa tàrtara)
ROSBIF (Rosbif de vedella, poma confitada i salsa de mostassa antiga)
BIKINI (Formatge i pernil dolç)
ENTRANTS FREDS I CALENTS
Amanida verda de l’hort
Amanida de formatge de cabra amb fruits secs i vinagreta de soja
Pernil Ibèric de gla tallat a mà
Coca del mossèn amb anxoves del Cantàbric
Truita a la francesa
Truita de patata i ceba
Truita d’albergínia
Ous ferrats amb patates

En cas d’intolerància o al·lèrgia alimentària comuniqui-ho al nostre personal.
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Sopars de confinament
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CARNS A LES BRASES D’AZINA O A LA PLANXA
1/4 de pollastre a la brasa
Galtes de porc a la brasa
1/4 conill a la brasa
Botifarra artesana a la brasa amb mongetes del ganxet de Riells
Graellada de carns a la brasa:
(conill, pollastre, botifarra blanca i negra, cuixa de xai i patates fregides)
Costelles i mitjanes de xai de Moià a la brasa
Entrecot de vedella a la planxa
Filet de vedella a la brasa amb la seva guarnició
***
Pa de pagès torrat
Terrina d’allioli
POSTRES
Gelats, trufes gelades, fruits secs...
BEGUDES
Aigua, Coca-Cola,
Trina de taronja, Cervesa estrella...
“Disposem d’una àmplia carta de vins i caves amb diferents D. O.”

En cas d’intolerància o al·lèrgia alimentària comuniqui-ho al nostre personal.
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