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Pan (Pan sin gluten 0,50€) 

1 Bebida (1/2 agua o 1/2 Vino de la Casa o Copa de Cerveza (o Estrella), o Refresco 35cl)  

Café, Latte o Infusión (Carajillo con un suplemento de 0,50€) 

 

25€ 
 
20€ 

Con la promoción 
18€ escogiendo plato único 

IVA INCL 
 

 

 

Primeros platos 

Ensalada con tomates, ventresca, cebolleta tierna  y vinagreta de mango 

Vichissoise con crujiente de puerro frito y virutas de jamón serrano 

Parrillada de verduras frescas a la plancha con cremoso de parmesano y romesco 

Canelón de carne con bechamel de pimiento escalibado y jugo de carne 

Arroz meloso de pollo con dados manzana caramelizada 

 

Segundos platos 

Bacalao con pisto de verduras  

Calamares guisados con patatas y edamames 

Churrasco de ternera con patata platillo y aliño de cherrys con piñones 

Solomillo de cerdo con cremoso  de patata, piquillos salteados y salsa de mostaza 

Entrecot de ternera con bastones de boniato *suplemento 5€ 

 

Postres 

Ensalada de fruta natural 

Surtido de helados  

Pastel de queso con reducción de Pedro Ximenez 

Crema catalana con frambuesas 

Brownie con helado de vainilla  

 



 

 

www.2cero7restaurant.com 
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Primers plats 

Bouquet d'enciams amb tomata, ventresca, ceba i vinagreta de mango 

Vichissoise amb cruixent de porro fregit i encenalls de pernil  

Graellada de verdures fresques a la planxa amb cremós de parmesà i romesco 

Caneló de carn amb beixamel de pebrot escalibado i suc de carn 

Arròs melós de pollastre amb donats poma caramel·litzada 

 

Segons plats 

Bacallà amb samfaina de verdures 

Calamars guisats amb patates i edamames 

Xurrasco de vedella amb patata platet i amaniment de cherrys amb pinyons 

Rellom de porc amb cremós de patata, piquillos saltats i salsa de mostassa 

Entrecot de vedella amb bastons de moniato *suplemento 5€ 

 

Postres 

Amanida de fruita natural 

Assortiment de gelats 

Pastís de formatge amb reducció de Pedro Ximenez 

Crema catalana amb gerds 

Brownie amb gelat de vainilla 

25€ 
 
20€ 

Amb la promoció 
18€ escollint plat únic 

IVA INCL 
 

  

 

 

 

 Pa (Pa sense gluten 0,50€) 

1 Beguda (1/2 aigua o 1/2 Vi de la Casa o Copa de Cervesa (o Estrella), o Refresc 35cl) 

Cafè, Latte o Infusió (Cigalo amb un suplement de 0,50€) 

 


