Carta digital:
BAR- CAFETERIA-CENTRE CULTURAL
LA FARINERA DEL CLOT

TAPES
Patates Braves amb salsa Filomena i allioli
Botifarrona de calçots amb xips de verdures
Cargols a la Gormanta
Pebrots del Piquillo farcits de bacallà
Bolets saltejats amb tomàquet sec
Tempura de verdures amb salsa de soja
Ou poxé amb patata panadera i cruixent de pernil
Carxofes i ou baixa temperatura i cruixent de pernil
Musclos a la Marinera
Pop amb patata i ceba caramel·litzada
Calamarcets guisats amb ceba i teula de formatge
Galta de porc Ibèric sense os amb patata panadera
Fideuà amb allioli
Aletes de pollastre amb mel i llimona
Amanida russa amb maionesa de tonyina
Humus de cigrons i xips de pa amb orenga
Truita de patates amb pa amb tomàquet
Bunyols de bacallà
Croquetes de pollastre a l’estil de l’àvia (4 unitats)
Pebrots del Padró
Formatge manxec amb daus de codony i xips de pa
Seitons amb vinagre
Llauna de musclos en escabetx
Llauna d’escopinyes
Olives Malaguenyes
Olives farcides

3,70 €
4,50 €
9,00 €
5,00 €
4,50 €
3,50 €
3,50 €
4,90 €
7,00 €
6,50 €
4,60 €
5,60 €
3,50 €
3,50 €
2,70 €
2,70 €
3,50 €
4,50 €
3,50 €
4,00 €
3,70 €
3,00 €
3,50 €
5,00 €
2,20 €
2,70 €

ENTREPANS
FREDS:
Fuet o Pernil dolç o Formatge o Tonyina
CALENTS:
Truita de patates o Salsitxes o Biquini o Carbassó amb ceba caramel·litzada i
formatge
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lafarinera@grupfilomena.com

3,50 €
4,50 €

grup_filomena
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LA FARINERA DEL CLOT

MENÚ DE MIGDIA
de dilluns a divendres
2 PLATS + AIGUA O COPA DE VI O CERVESA + POSTRES O CAFÈ
1 PLAT + AIGUA O COPA DE VI O CERVESA + POSTRES O CAFÈ

10,50 €
8,50 €

Amanida verda
Crema de carbassó
Llenties estofades amb xoriç
Cous cous de verdures i cigrons al curri
Tempura de verdures amb salsa de soja
Macarrons bolonyesa
Amanida russa amb maionesa de tonyina
Fideuà amb allioli
Humus de cigrons i xips de pa amb orenga
Calamarcets guisats amb arròs blanc
Aletes de pollastre amb mel i llimona
Ou poxé amb patata panadera i cruixent de pernil
Truita de patates amb pa amb tomàquet o boquet d’enciams
Croquetes de pollastre rostit amb patates braves
Pollastre rostit amb salsa d’ametlles

SUPLEMENT 2,5 €
Pebrots del Piquillo farcits de bacallà
Galta de porc Ibèric sense os amb patata panadera
Carxofes i ou baixa temperatura i cruixent de pernil
Musclos a la Marinera
Botifarrones de calçots amb xips de verdures
Canelons de carn

623 358 686

lafarinera@grupfilomena.com
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