
Men� d� l� Comunita�
(dissabtes, diumenges i festius)

Amb l’esperit de gaudir de l’entorn idílic del Monestir, oferim la possibilitat de quedar-se a

dinar i tastar les elaboracions del menú casolà elaborat a les cuines de la Colònia Agrícola

per als membres de la nostra comunitat i obert a tots els visitants.

El menú consisteix en:

ENTRANT A ESCOLLIR

Amanida de llegums amb la nostra salsa mostassa

Crema tèbia de carbassó

PRIMER PLAT A ESCOLLIR

Tall rodó amb salsa de xampinyons

Seitan amb salsa de xampinyons

POSTRE

Crema de llimona

Pa de pessic

Pa casolà fet per nosaltres i aigua inclòs 18,50€ per persona

ELS PREUS SÓN AMB IVA INCLÒS.
QUALSEVOL INTOLERÀNCIA COMUNIQUI-HO AL PERSONAL DE SALA. GRÀCIES



Men� de� di� d� l� Comunita�
(disponible entre setmana, no festius)

Per aquells que ens visiten entre setmana i disfruten de l’armonia de l’entorn, els hi oferim un menú
elaborat a la cuina de la Colònia Agrícola amb cura i dedicació que variarà cada dia. Preguntin i els
hi informarem de l’oferta gastronòmica del dia.

El menú consisteix en:

ENTRANT

PLAT PRINCIPAL

POSTRE CASOLÀ DEL DIA

Pa casolà fet per nosaltres i aigua inclòs

13,50€ per persona

ELS PREUS SÓN AMB IVA INCLÒS.
QUALSEVOL INTOLERÀNCIA COMUNIQUI-HO AL PERSONAL DE SALA. GRÀCIES



Men� infanti�
per infants menors de 12 anys

Per a tots els infants que ens visiten també els hi hem preparat un menú adaptat per ells per a què
puguin gaudir de la seva estada al Monestir.

Pla� principa�

MACARRONS AMB SALSA A ESCOLLIR: BOLONYESA, PESTO O DE TOMÀQUET

P�tr�

CREMA DE LLIMONA

9,5€ per persona

Pa casolà fet per nosaltres i aigua inclòs

ELS PREUS SÓN AMB IVA INCLÒS.
QUALSEVOL INTOLERÀNCIA COMUNIQUI-HO AL PERSONAL DE SALA. GRÀCIES



Le� n�tre� tape�...
Per els que prefereixen picotejar o disposen de menys temps, els hi oferim una varietat de tapes i

platets elaborats de manera casolana i tradicional

MINI TRUITA DE PATATA I CEBA
-4,50€ -

MINI TRUITA DE CARBASSÓ I FORMATGE DE CABRA
-4,50€ -

MINI TRUITA D’ESPINACS
-4,50€ -

SORTIT DE CROQUETES
(pernil ibèric, bacallà, albergínia, boletus, cabrales amb nous, brie amb codony, rostit, rap i

gambes) - 2,50€/unitat -

EMPANADILLES
(tonyina, bolonyesa vegetal de soja, espinacs a la crema)

-2,50€

MINI SANDVITX
(pernil ibèric amb formatge, sobrassada ibèrica amb formatge, rulo de cabra amb pebrots

escalivats) -3,50€

EL NOSTRE PA AMB TOMÀQUET
- 3,50€ por ració -

ELS PREUS SÓN AMB IVA INCLÒS.
QUALSEVOL INTOLERÀNCIA COMUNIQUI-HO AL PERSONAL DE SALA. GRÀCIES



Men� d� l� Comunida�
(sábados, domingos y festivos)

Con el propósito de disfrutar y bene�ciarse del entorno idílico del Monasterio, ofrecemos

la posibilidad de quedarse a comer saboreando el menú casero elaborado en las cocinas de la

Colònia Agrícola para los miembros de nuestra Comunidad y abierto a todos los visitantes.

El menú consiste en:

ENTRANTE A ESCOGER

Ensalada de legumbres con nuestra salsa de mostaza

Crema tíbia de calabacín

PRIMER PLATO A ESCOGER

Tall rodó con salsa de champinyones

Seitán con salsa de champinyones

POSTRE

Crema de limón

Bizcocho casero

Pan casero elaborado por nosotros y agua incluido

18,50€ per persona

LOS PRECIOS ESTÁN EXPRESADOS CON EL IVA INCLUÍDO.
CUALQUIER INTOLERANCIA COMUNÍQUELO AL PERSONAL DE SALA, GRACIAS.



Men� de� dí�
(disponible entre semana, no festivos)

Para aquellos que nos visitan entre semana y disfrutan del entorno y armonía del lugar, les
ofrecemos un menú elaborado en nuestras cocinas con esmero y cariño que variará cada día.
Pregunten y les informaremos de la oferta gastronómica del día.

El menú consiste en

ENTRANTE

PLATO PRINCIPAL

POSTRE CASERO DEL DÍA

Pan casero elaborado por nosotros y agua incluido

13,50€ por persona

LOS PRECIOS ESTÁN EXPRESADOS CON EL IVA INCLUÍDO.
CUALQUIER INTOLERANCIA COMUNÍQUELO AL PERSONAL DE SALA, GRACIAS.



Men� infanti�
(hasta 12 años)

Para todos los niños y niñas que nos visitan les hemos preparado un menú adaptado a ellos
para que también puedan disfrutar y bene�ciarse del entorno idílico del Monasterio.

Plat� principa�

MACARRONES CON SALSA A ESCOGER: BOLOGNESA, PESTO O TOMATE

P�tr�

CREMA DE LIMÓN

9,5€ por persona

Pan casero elaborado por nosotros y agua incluido

LOS PRECIOS ESTÁN EXPRESADOS CON EL IVA INCLUÍDO.
CUALQUIER INTOLERANCIA COMUNÍQUELO AL PERSONAL DE SALA, GRACIAS.



Nuestra� tapa�...
Y para los que pre�eren picotear o disponen de menos tiempo, les ofrecemos una variedad
de tapas y platillos elaborados de manera casera y tradicional.

TORTILLA MINI DE PATATA Y CEBOLLA
- 4,50€ -

TORTILLA MINI DE CALABACÍN Y QUESO DE CABRA
- 4,50€ -

TORTILLA MINI DE ESPINACAS
- 4,50€ -

SURTIDO DE CROQUETAS
(jamón ibérico, bacalao, berenjena, boletus, cabrales con nueces,

brie con membrillo, rustido, rape y gambas)
- 2,50€/unidad -

EMPANADILLAS
(atún, bolognesa vegetal de soja, espinacas a la crema)

- 2,50€ /unidad -

MINI SANDWICH
(jamón ibérico con queso, sobrasada ibérica con queso, rulo de cabra con pimiento

escalivado)
- 3,50€

NUESTRO PAN CON TOMATE
- 3,50€ por ración -

LOS PRECIOS ESTÁN EXPRESADOS CON EL IVA INCLUÍDO.
CUALQUIER INTOLERANCIA COMUNÍQUELO AL PERSONAL DE SALA, GRACIAS.


