Per començar tenim :
 Amanida de bacallà esqueixat amb salsa de
romesco
 Cigrons estofats amb pernil ibèric i espinacs
 Croquetes de sipia i llagostins
 Canelons casolans gratintats al forn amb bexamel
 Farcellet de lacon galego , mozarella i ceba
confitada

Cal vitus us ofereix :

Continuem amb :
 Bacalla a la llauna
 Entrecotte de vedella amb salsa de carxofes de
sant boi
 Pluma ibèrica a la brasa amb pebrots escalivats
 Hamburguesa Cal Vitus amb encenalls de foie
 Confit d´ànec amb salsa de gerds

Dimarts 6

I per postres :







Pastís de xocolata amb xocolata calent
Crema catalana
Fadrins de sant boi amb fons de crema de llet
Pastís de formatge amb fruits vermells

Preu 19,00 € SENSE BEGUDA ( IVA INCLÒS)

Per començar tenim :

Cal vitus us ofereix :

Dimecres 7

 Amanida de formatge fresc i pinyons amb
vinagreta de moscatell
 Coca de recapte amb bofifarra de pagès de sant
boi
 Faves a la catalana amb botifarro
 Canelons de bolets silvestres amb bexamel
 Croquetes de pernil ibèric amb bouquet
d´enciams

Continuem amb :
 Lluç fresc a la planxa amb mongetes stpau i
calamarcets
 Secret ibèric a la brasa amb reduccio de vi
 Espatlla de xai confitada al forn
 Hamburguesa casolana amb foie trufat
 Magret d´anec amb salsa de fruits vermells
I per postres





Flam d´ou amb nata caramel
Pastís de xocolata i trufa amb xocolata calent
Fadrins de sant boi amb fons d´albercocs
Mel i mato amb nous



Preu 18,50 € SENSE BEGUDA ( IVA INCLÒS )

Per començar tenim :

Cal vitus us ofereix :

Dijous 8

 Amanida de cors de carxofes de sant boi i
vinagereta de vi ranci
 Faves a la catalana amb botifarro
 Fideua de marisc a l´estil del Xef Vitus
 Coca d´escalivada amb anxoves de l´escala
 Creppe de pollastre de corral i bolets silvestres

Continuem amb :
 Tac de tonyina del mediterrani amb fons de
xamfaina
 Pluma ibèrica a la brasa amb reducció de vi negre
 Hamburguesa casolana amb foie
 Entrecotte de vedella amb salsa de ceps
 Confit d´ànec amb salsa de fruits vermells
I per postres





Tarta de xocolata i nata
Fadrins de sant boi amb fons de crema de llet
Pastís de formatge amb fruits vermells
Mel i mató amb nous

Preu 19,00 € SENSE BEGUDA ( IVA INCLÒS)

