
 

 

 

Menú del dia 
Divendres 19 de maig de 2023 

 

Crema de verdures 

Amanida amb salmó marinat, formatge fresc i fruits 

secs  

Canelons de rostit gratinats 

Empedrat de mongeta, bacallà, tomàquet i olivada 

Raviolis d’espinacs i ricotta amb salsa de formatge 

Croquetes de bolets               

Amanida russa “Ensaladilla” 

 

Entrecot de vedella de Girona a la brasa (supl. 6€) 

Cuixa d’ànec amb salsa de ratafia (supl. 6€) 

Arròs a la cassola estil Can Co 

(temps d’elaboració 20 minuts aprox.) 

Botifarra a la brasa 

Cap de llom a la brasa  

Cuixa de pollastre al forn 

Hamburguesa de vedella Black Angus Natrus al 

ximixurri  

Premsat d’espinacs, panses i pinyons   

Bacallà amb salsa de tomàquet i puré de patata   

Calamars a la planxa  

Suprema de corball a la planxa  (supl. 4€) 

 

 

Coulant calent de xocolata (supl. 3,50€) 

Fruita natural  

(pinya, kiwi, pera o taronja) 

Iogurt natural o Iogurt amb melmelada  

(kiwi i taronja, maduixa, mandarina o llimona) 

Crema de xocolata del Provençal  

Flam de recuit, flam de mató o flam d’ou 

Mató o recuit 

Cucurutxo de torró, de vainilla i xocolata o de nata  

Brownie de xocolata i nous  

Pastís de xocolata Sacher  

Pastís de formatge  

 

16,00€ (inclou pa, amanida, aigua i vi de la casa) 

       (MENÚ DE DOS SEGONS SUPL. 3€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Menú Can Co  
Entrants a escollir entre: 

 

Patates farcides de ceba caramel·litzada i 

formatge de cabra amb reducció de Pedro 

Ximènez 

Calamars a la romana amb maionesa de cítrics 

Canelons de rostit amb brou de carn i flocs de 

parmesà 

Raviolis farcits de vedella amb salsa de formatge  

Amanida amb foie, figues confitades i pernil 

d’ànec  

 

Plat principal a escollir entre: 

 

Hamburguesa OKELAN de bou amb foie i 

reducció de Pedro Ximènez  

Entrecot de vedella de Girona a la brasa(supl. 6€)  

Cuixa d’ànec amb salsa de ratafia i pera 

saltejada 

Arròs del senyoret amb sèpia i gambes(supl. 3€) 

Bacallà amb allioli gratinat i poma  

 

Les postres a escollir entre: 

 

Coulant calent de xocolata (supl. 3,50€) 

Poma verda amb mousse de iogurt i nou de 

macadàmia 

Tiramisú 

Cremós de xocolata (sense gluten ni lactosa) 

Gelat de coco 

 

 

25,00€ (inclou pa, aigua i vi de la casa) 


