Avda. Dr. Furest 32
17455 Caldes de Malavella (Girona)
T (34) 972 470 000
reserves@vichycatalan.es
www.balneari.cat

MENU DINAR

DILLUNS

UN BON COMENÇAMENT
Gaspatxo tradicional amb dauets de verduretes i crostonets de pa fregit
Paté de campaña amb torradetes, confitura de taronja i amanideta
Tempura d'albergínies amb reducció de soja i allioli de llimona
Pasta de tinta de calamar amb dauets de salmó fumat, nata reduïda i carbassó saltat
Terrina de foie mi cuit amb melmelada de taronja i mango i les seves torradetes (+6,00€)

Pernil ibèric de gla amb pa de vidre i tomàquet amanit (+8,00€)

EL PLAT FORT
Canelons de pollastre al Vichy Catalan amb salsa de foie PLAT ESTRELLA DELICIUS
Arròs sec de costella de porc, sípia i salsitxes
Bacallà a la llauna amb mongetes
Galta de porc rostida al forn,la seva salseta i patatones roses
Filet de vedella de Girona a la planxa i la seva guarnició (+7,00€)
Rap a la planxa amb verdures saltejades (+7,00€)

DOLÇ FINAL
Sorbets de mango i mandarina
Pastís de formatge amb fruits vermells i sorbet de gerds silvestres
Crema catalana casolana
Coulant de xocolata negra amb el seu gelat (+2,00€)

Preu | 22,00€ IVA Inclòs
Cap de Setmana i Festius | 25,00€

IVA Inclòs

El menú inclou aigua Vichy Catalan i Les Creus, refresc, suc, copa de vi o cervesa
Per a clients allotjats a mitja pensió dinar o pensió completa, el menú està inclòs, a excepció dels plats amb
suplement.

Disposem d’informació detallada sobre la presència d’al·lèrgens en les aliments posats a la seva disposició. Si vostè pateix d’alguna al·lèrgia o intol·lerància, contacti amb el nostre personal.

MENU DINAR

DIMARTS

UN BON COMENÇAMENT
Gaspatxo tradicional amb dauets de verduretes i crostonets de pa fregit
Llentìes guisades amb verduretes, espècies i cruixent de pernil
Amanida de vegetals de temporada, formatge feta i vinagreta de mostassa
Ravioli de foie amb salsa de parmesà, reducciò de vi ranci i el seu cruixent
Salmó fumat a casa amb torradetes i reducció de mango i maracuyá (+7,00€)

Pernil ibèric de gla amb pa de vidre i tomàquet amanit (+8,00€)

EL PLAT FORT
Canelons de pollastre al Vichy Catalan amb salsa de foie PLAT ESTRELLA DELICIUS
Verat fresc a la planxa amb verduretes i oli d’alls confitats
Cuixa de pollastre oberta a la planxa amb escalivats i patata al caliu amb picada
Estofat de vedella amb xampinyons i pastanaga
Filet de vedella de Girona a la planxa i la seva guarnició (+7,00€)
Carré de xai lletó amb crosta de mostassa (+7,00€)

DOLÇ FINAL
Fruita fresca de temporada en almíbar de cítrics i sorbet de llimona i alfàbrega
Pastís de pastanaga amb gelat de coco i reducció de mango i fruita de la passió
Crumble de cacao, gelat de vainilla de Madagascar, dauets de brownie i salsa toffee
Coulant de xocolata negra amb el seu gelat (+2,00€)

Preu | 22,00€ IVA Inclòs
Cap de Setmana i Festius | 25,00€

IVA Inclòs

El menú inclou aigua Vichy Catalan i Les Creus, refresc, suc, copa de vi o cervesa
Per a clients allotjats a mitja pensió dinar o pensió completa, el menú està inclòs, a excepció dels plats amb
suplement.

Disposem d’informació detallada sobre la presència d’al·lèrgens en les aliments posats a la seva disposició. Si vostè pateix d’alguna al·lèrgia o intol·lerància, contacti amb el nostre personal.

MENU DINAR

DIMECRES

UN BON COMENÇAMENT
Gaspatxo tradicional amb dauets de verduretes i crostonets de pa fregit
Amanida de llentìes, verduretes, pernil d’ànec, enciams i vinagreta de cítrics
Ou poché amb bolets, butifarra de perol esparracada, cremòs de carbassa i oli de picada
Croquetes de pernil ibèric fetes a casa amb salsa tàrtara i amanida de temporada
Terrina de foie mi cuit amb melmelada de taronja i mango i les seves torradetes (+6,00€)

Pernil ibèric de gla amb pa de vidre i tomàquet amanit (+8,00€)

EL PLAT FORT
Canelons de pollastre al Vichy Catalan amb salsa de foie PLAT ESTRELLA DELICIUS
Arròs negre de sípia i pèsols
Orada fresca al forn amb patata panadera
Graellada de carn amb patates caliu, tomàquet provençal i allioli
Filet de vedella de Girona a la planxa i la seva guarnició (+7,00€)
Rap a la planxa amb verdures saltejades (+7,00€)

DOLÇ FINAL
Tartar de pinya, la seva sopeta i gelat de coco
Pastís de formatge amb fruits vermells i gelat de panettone
Flam d’ou fet a casa amb nata montada
Coulant de xocolata negra amb el seu gelat (+2,00€)

Preu | 22,00€ IVA Inclòs
Cap de Setmana i Festius | 25,00€

IVA Inclòs

El menú inclou aigua Vichy Catalan i Les Creus, refresc, suc, copa de vi o cervesa
Per a clients allotjats a mitja pensió dinar o pensió completa, el menú està inclòs, a excepció dels plats amb
suplement.

Disposem d’informació detallada sobre la presència d’al·lèrgens en les aliments posats a la seva disposició. Si vostè pateix d’alguna al·lèrgia o intol·lerància, contacti amb el nostre personal.

MENU DINAR

DIJOUS

UN BON COMENÇAMENT
Gaspatxo tradicional amb dauets de verduretes i crostonets de pa fregit
Paté de campaña amb torradetes, confitura de taronja i amanideta
Tempura d'albergínies amb reducció de soja i allioli de llimona
Pasta de tinta de calamar amb dauets de salmó fumat, nata reduïda i carbassó saltat
Terrina de foie mi cuit amb melmelada de taronja i mango i les seves torradetes (+6,00€)

Pernil ibèric de gla amb pa de vidre i tomàquet amanit (+8,00€)

EL PLAT FORT
Canelons de pollastre al Vichy Catalan amb salsa de foie PLAT ESTRELLA DELICIUS
Arròs sec de costella de porc, sípia i salsitxes
Bacallà a la llauna amb mongetes
Galta de porc rostida al forn,la seva salseta i patatones roses
Filet de vedella de Girona a la planxa i la seva guarnició (+7,00€)
Rap a la planxa amb verdures saltejades (+7,00€)

DOLÇ FINAL
Sorbets de mango i mandarina
Pastís de formatge amb fruits vermells i sorbet de gerds silvestres
Crema catalana casolana
Coulant de xocolata negra amb el seu gelat (+2,00€)

Preu | 22,00€ IVA Inclòs
Cap de Setmana i Festius | 25,00€

IVA Inclòs

El menú inclou aigua Vichy Catalan i Les Creus, refresc, suc, copa de vi o cervesa
Per a clients allotjats a mitja pensió dinar o pensió completa, el menú està inclòs, a excepció dels plats amb
suplement.

Disposem d’informació detallada sobre la presència d’al·lèrgens en les aliments posats a la seva disposició. Si vostè pateix d’alguna al·lèrgia o intol·lerància, contacti amb el nostre personal.

MENU DINAR

DIVENDRES

UN BON COMENÇAMENT
Gaspatxo tradicional amb dauets de verduretes i crostonets de pa fregit
Llentìes guisades amb verduretes, espècies i cruixent de pernil
Amanida de vegetals de temporada, formatge feta i vinagreta de mostassa
Ravioli de foie amb salsa de parmesà, reducciò de vi ranci i el seu cruixent
Salmó fumat a casa amb torradetes i reducció de mango i maracuyá (+7,00€)

Pernil ibèric de gla amb pa de vidre i tomàquet amanit (+8,00€)

EL PLAT FORT
Canelons de pollastre al Vichy Catalan amb salsa de foie PLAT ESTRELLA DELICIUS
Verat fresc a la planxa amb verduretes i oli d’alls confitats
Cuixa de pollastre oberta a la planxa amb escalivats i patata al caliu amb picada
Estofat de vedella amb xampinyons i pastanaga
Filet de vedella de Girona a la planxa i la seva guarnició (+7,00€)
Carré de xai lletó amb crosta de mostassa (+7,00€)

DOLÇ FINAL
Fruita fresca de temporada en almíbar de cítrics i sorbet de llimona i alfàbrega
Pastís de pastanaga amb gelat de coco i reducció de mango i fruita de la passió
Crumble de cacao, gelat de vainilla de Madagascar, dauets de brownie i salsa toffee
Coulant de xocolata negra amb el seu gelat (+2,00€)

Preu | 22,00€ IVA Inclòs
Cap de Setmana i Festius | 25,00€

IVA Inclòs

El menú inclou aigua Vichy Catalan i Les Creus, refresc, suc, copa de vi o cervesa
Per a clients allotjats a mitja pensió dinar o pensió completa, el menú està inclòs, a excepció dels plats amb
suplement.

Disposem d’informació detallada sobre la presència d’al·lèrgens en les aliments posats a la seva disposició. Si vostè pateix d’alguna al·lèrgia o intol·lerància, contacti amb el nostre personal.

MENU DINAR

DISSABTE

UN BON COMENÇAMENT
Sopa de meló amb xips de pernil i oli de menta
Hummus de cigrons amb formatge feta, pipes de carbassa i oli de pebre vermell
Amanida de pollastre amb formatge de cabra amb vinagreta de poma verda
Ravioli de carbassa i castanya amb crema de formatge blau
Terrina de foie mi cuit amb melmelada de taronja i mango i les seves torradetes (+6,00€)

Pernil ibèric de gla amb pa de vidre i tomàquet amanit (+8,00€)

EL PLAT FORT
Canelons de pollastre al Vichy Catalan amb salsa de foie PLAT ESTRELLA DELICIUS
Fideuà de peix amb allioli
Llobarro al forn a la Donostiarra amb patates panadera
Galta de vedella al vi ranci amb bolets
Filet de vedella de Girona a la planxa i la seva guarnició (+7,00€)
Carré de xai lletó amb crosta de mostassa (+7,00€)

DOLÇ FINAL
Carpaccio de pinya amb sorbet cítric i dauets de pinya caramelitzada
Lioneses de nata amb xocolata calenta i cruixents d’avellana i caramel
Mató amb codonyat, reducció de ratafia i avellanes garrapinyades
Coulant de xocolata negra amb el seu gelat (+2,00€)

Preu | 22,00€ IVA Inclòs
Cap de Setmana i Festius | 25,00€

IVA Inclòs

El menú inclou aigua Vichy Catalan i Les Creus, refresc, suc, copa de vi o cervesa
Per a clients allotjats a mitja pensió dinar o pensió completa, el menú està inclòs, a excepció dels plats amb
suplement.

Disposem d’informació detallada sobre la presència d’al·lèrgens en les aliments posats a la seva disposició. Si vostè pateix d’alguna al·lèrgia o intol·lerància, contacti amb el nostre personal.

MENU DINAR

DIUMENGE

UN BON COMENÇAMENT
Gaspatxo tradicional amb dauets de verduretes i crostonets de pa fregit
Amanida de llentìes, verduretes, pernil d’ànec, enciams i vinagreta de cítrics
Ou poché amb bolets, butifarra de perol esparracada, cremòs de carbassa i oli de picada
Croquetes de pernil ibèric fetes a casa amb salsa tàrtara i amanida de temporada
Terrina de foie mi cuit amb melmelada de taronja i mango i les seves torradetes (+6,00€)

Pernil ibèric de gla amb pa de vidre i tomàquet amanit (+8,00€)

EL PLAT FORT
Canelons de pollastre al Vichy Catalan amb salsa de foie PLAT ESTRELLA DELICIUS
Arròs negre de sípia i pèsols
Orada fresca al forn amb patata panadera
Graellada de carn amb patates caliu, tomàquet provençal i allioli
Filet de vedella de Girona a la planxa i la seva guarnició (+7,00€)
Rap a la planxa amb verdures saltejades (+7,00€)

DOLÇ FINAL
Tartar de pinya, la seva sopeta i gelat de coco
Pastís de formatge amb fruits vermells i gelat de panettone
Flam d’ou fet a casa amb nata montada
Coulant de xocolata negra amb el seu gelat (+2,00€)

Preu | 22,00€ IVA Inclòs
Cap de Setmana i Festius | 25,00€

IVA Inclòs

El menú inclou aigua Vichy Catalan i Les Creus, refresc, suc, copa de vi o cervesa
Per a clients allotjats a mitja pensió dinar o pensió completa, el menú està inclòs, a excepció dels plats amb
suplement.

Disposem d’informació detallada sobre la presència d’al·lèrgens en les aliments posats a la seva disposició. Si vostè pateix d’alguna al·lèrgia o intol·lerància, contacti amb el nostre personal.

