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

MENU SOPAR

DILLUNS

UN BON COMENÇAMENT
Vichyssoise amb encenalls de pernil i dauets de pa fregit
Amanida de tomàquet, salmó fumat, ceba morada, amanit amb oli d'alfàbrega
Verduras frescas de temporada al vapor amb oli d'oliva extra verge
Croquetes de calamarsons a la seva tinta amb alliolli d'all negre i la seva amanida
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
Peix del día a la planxa amb verduretes
Costella de porc rostit a la soja amb puré cremòs de patata
Bistec de vedella a la planxa amb patates rosses i pebrots fregits

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
Macedònia natural de fruites amb sorbet de mandarina de Sóller
Gelat de carquinyoli amb xocolata calenta
Crema anglesa amb avellanes garrapinyades, aranyons i dauets de poma rostida
Coulant de xocolata negra amb el seu gelat (+2,00€)

Preu | 25,00€ IVA Inclòs
Cap de Setmana i Festius | 28,00€

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 sopar 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 SOPAR

DIMARTS

UN BON COMENÇAMENT
Vichyssoise amb encenalls de pernil i dauets de pa fregit
Timbal de verdura amb formatge de cabra, reducció de gerds i amanida de temporada
La nostra amanida César
Pastís de peix a la crema fina de marisc, verdura saltada i llagostí cruixent
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
Suprema de lluç a la planxa, cremoso de patata, carbassó i oli d’alls tendres
Filet de porc amb salsa Perigourdine i puré de celeri
Terrina de xai farcit d'avellanes, bolets i la seva salseta
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
Sopa de fruits vermells amb gelat de gerds al balsàmic de Mòdena
Flam de mató amb nata muntada
Brownie amb gelat de carquinyoli i xocolata calenta
Coulant de xocolata negra amb el seu gelat (+2,00€)

Preu | 25,00€ IVA Inclòs
Cap de Setmana i Festius | 28,00€

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 sopar 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 SOPAR

DIMECRES

UN BON COMENÇAMENT
Vichyssoise amb encenalls de pernil i dauets de pa fregit
Timbal de patata amb sobrassada i ou cuit a baixa temperatura
Cogollos amb vinagreta de olivada, pebrots escalivats i anxoves
Gran ravioli de brandada de bacallà amb salsa de pebrots i xips de porro
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
Suprema de corvall a l’all cremat i patates platillo al romanì
Pollastre farcit a la catalana amb guarnició i la seva salseta
Xurrasco de vedella marinat al chimichurri, a la brasa amb patata al caliu i oli de picada
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
Tartaleta de crema de llimona i fruits vermells amb sorbet de gerds silvestres
Tatin de poma de Girona amb gelat de vainilla de madagascar i nata muntada
Textures de xocolata
Coulant de xocolata negra amb el seu gelat (+2,00€)

Preu | 25,00€ IVA Inclòs
Cap de Setmana i Festius | 28,00€

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 sopar 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 SOPAR

DIJOUS

UN BON COMENÇAMENT
Vichyssoise amb encenalls de pernil i dauets de pa fregit
Amanida de tomàquet, salmó fumat, ceba morada, amanit amb oli d'alfàbrega
Verduras frescas de temporada al vapor amb oli d'oliva extra verge
Croquetes de calamarsons a la seva tinta amb alliolli d'all negre i la seva amanida
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
Peix del día a la planxa amb verduretes
Costella de porc rostit a la soja amb puré cremòs de patata
Bistec de vedella a la planxa amb patates rosses i pebrots fregits

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
Macedònia natural de fruites amb sorbet de mandarina de Sóller
Gelat de carquinyoli amb xocolata calenta
Crema anglesa amb avellanes garrapinyades, aranyons i dauets de poma rostida
Coulant de xocolata negra amb el seu gelat (+2,00€)

Preu | 25,00€ IVA Inclòs
Cap de Setmana i Festius | 28,00€

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 sopar 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 SOPAR

DIVENDRES

UN BON COMENÇAMENT
Vichyssoise amb encenalls de pernil i dauets de pa fregit
Timbal de verdura amb formatge de cabra, reducció de gerds i amanida de temporada
La nostra amanida César
Pastís de peix a la crema fina de marisc, verdura saltada i llagostí cruixent
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
Suprema de lluç a la planxa, cremoso de patata, carbassó i oli d’alls tendres
Filet de porc amb salsa Perigourdine i puré de celeri
Terrina de xai farcit d'avellanes, bolets i la seva salseta
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
Sopa de fruits vermells amb gelat de gerds al balsàmic de Mòdena
Flam de mató amb nata muntada
Brownie amb gelat de carquinyoli i xocolata calenta
Coulant de xocolata negra amb el seu gelat (+2,00€)

Preu | 25,00€ IVA Inclòs
Cap de Setmana i Festius | 28,00€

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 sopar 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 SOPAR

DISSABTE

UN BON COMENÇAMENT
Vichyssoise amb encenalls de pernil i dauets de pa fregit
Graellada de verdures de temporada amb salsa de romesco
Ous estrellats amb pernil i oli de tòfona
Raviolini de foie amb salsa de parmesà i el seu cruixent
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
Suprema de salmó fresc a la crema de cava amb verdureta tornejada
Melós de xai al seu propi suc amb salsa de fruits secs
Secret ibèric amb pebrots del Padró i cebetes caramel.litzadas amb reducció de vi ranci
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
Sorbet de llimona i alfàbrega amb ratlladura de llima
Gelat de vainilla de Madagascar, crostons de carquinyoli, crumble de cacao i toffee
Pastís de xocolata amb la seva salseta i el seu gelat
Coulant de xocolata negra amb el seu gelat (+2,00€)

Preu | 25,00€ IVA Inclòs
Cap de Setmana i Festius | 28,00€

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 sopar 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 SOPAR

DIUMENGE

UN BON COMENÇAMENT
Vichyssoise amb encenalls de pernil i dauets de pa fregit
Timbal de patata amb sobrassada i ou cuit a baixa temperatura
Cogollos amb vinagreta de olivada, pebrots escalivats i anxoves
Gran ravioli de brandada de bacallà amb salsa de pebrots i xips de porro
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
Suprema de corvall a l’all cremat i patates platillo al romanì
Pollastre farcit a la catalana amb guarnició i la seva salseta
Xurrasco de vedella marinat al chimichurri, a la brasa amb patata al caliu i oli de picada
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
Tartaleta de crema de llimona i fruits vermells amb sorbet de gerds silvestres
Tatin de poma de Girona amb gelat de vainilla de madagascar i nata muntada
Textures de xocolata
Coulant de xocolata negra amb el seu gelat (+2,00€)

Preu | 25,00€ IVA Inclòs
Cap de Setmana i Festius | 28,00€

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 sopar 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.

