C. de la Plana, 14
T. 93 689 08 68

Tots els plats contenen
productes del baix
Llobregat i km0

Cireres de foie curat a la sal amb les
seves torradetes i acompanyat amb un
bouquet d’enciams.
Coca de pasta de full amb
melmelada de cireres, brandada
de bacallà i ceba confitada.
Amanida de formatge de cabra fet al
forn amb poma, nous i melmelada
de cireres.
Sushi (makis)
- salmó amb coulis de mango
- tonyina amb coulis de cirera.
Amanida de pilota amb tomàquet
de Montserrat, ceba de Figueres,
enciams i reducció de vinagre de vi de
cireres “Sirot”.
Farcellets cruixents de pasta wanton,
farcits de camembert amb enciams i
vinagreta de cireres.

bar

la placa
Plaça Sant Martí, 1
T. 93 689 18 13

PRIMERS PLATS

SEGONS PLATS
Mar i muntanya de pollastre de granja
i gambes amb ceba i cervesa de cireres.
Braonets d’ales d’ànec amb salseta
agredolça de cireres.
Tataki de tonyina, ceba confitada, melmelada de cireres i reducció de vinagre de vi
de cireres
.
Arròs fumat de guatlla amb allioli de
cireres.
Entrecot de vedella de Girona fet a la graella
amb sal de cervesa i ketchup de cireres

POSTRES
-Sorbet de cirera.
-Piràmide de xocolata Guaranda (85%) de
cacau, farcit de cireres.
-Crema de iogurt fet a casa amb confitura
de cireres.
-Trilogia de xocolates amb coulis de cireres.
-Pastís de formatge, cruixent de Oreo i
melmelada de cireres
-Pastís de cervesa negra i cireres

SEGONS PLATS

Arròs negre amb allioli de
cireres

Galtes al forn amb salsa de
cireres

Xatonada de la cirera

Rotllets de vedella amb fruits
secs i cireres

Espaguetis a la marinera

MENÚ INFANTIL

Lluç amb bolets i mussolina
d’allioli de cireres

Macarrons gratinats

POSTRES

Pollastre arrebossat amb
patates

Pastís de cireres

Gelat

Cireres fresques

Mousse de cireres

Pa, beguda, postres o cafè inclòs

10 €

20 €

11a ruta gastronomica

a delit

PRIMERS PLATS

També podeu consultar els menús al web www.festacirera.cat
o al fulletó que trobareu al Punt d’Informació de la festa.

restaurant

SEGONS PLATS

Amanida de pasta amb salmó
marinat, alvocat i vinagreta
de cirera.

Pollastre rostit amb prunes, cireres
i pinyons.
Galta de porc amb salsa de vi de
cirera.
Calamarcets amb ceba confitada
amb cireres.

Coca d’escalivada amb formatge de cabra i melmelada
de cirera.
Gaspatxo de cirera.

POSTRES
Coulant de xocolata amb coulis
de cirera.
Pastís de formatge amb cireres.
Macedònia

restaurant

can balasch
de baix

Can Balasch de Baix, s/n
T. 93 689 08 51

PRIMERS PLATS

SEGONS PLATS

Tàrtar de bacallà esqueixat
amb vinagreta de cireres

Bacallà gratinat a l’all i oli de
cireres

Gaspatxo de cireres amb
crema de iogurt

Hamburguesa mixta de cireres
amb ceba caramel·litzada i xips de
verdures

Amanida amb burrata i cireres

POSTRES
Pastis de formatge fresc amb
melmelada de cireres

la
terrasseta
C. Major, 36
T. 93 689 12 01

APERITIU
Minihamburgueses de bolets amb
formatge de cabra i salsa de cirera

11a ruta gastronomica

Plaça Sant Martí, 3
T. 93 689 11 46

PRIMERS PLATS

També podeu consultar els menús al web www.festacirera.cat
o al fulletó que trobareu al Punt d’Informació de la festa.

bar
sant martií

Raval Torrelletes, 1 bis
T. 93 689 03 61

PRIMERS PLATS SEGONS PLATS
Amanida amb formatge de cabra i
vinagreta de cireres
Escalivada amb formatge de
cabra i vinagreta de cireres.

Bacallà amb all i oli de cireres
gratinat

Peus de porc a la brasa amb all i
oli de cireres
Cuixa d’ànec amb melmelada
de cirera.

POSTRES
Mató amb melmelada de cireres
Gelat de vainilla amb
melmelada de cireres
Cireres fresques

granja
xurreria

manel’s

APERITIU
Berlina de xocolata blanca i cirera

C. Major, 17
T. 93 174 61 96

bar
el cap

Quadrat
C. Major, 32
T. 93 689 10 81

REFRESCANT
Còctel amb cirera

També podeu consultar els menús al web www.festacirera.cat
o al fulletó que trobareu al Punt d’Informació de la festa.

cal joan

11a ruta gastronomica

restaurant

