Sáez a Casa
CAPS DE

SETMANA

Entrants
- La nostra ensaladeta
de marisc
- Ensaladeta de pollastre
a l'ast amb poma,
mostassa i maionesa al
punt de picant.
- Foie micuit amb les
seues melmelades
- Creïlles braves a l'estil
Sáez
- Croquetes de pernil
amb maionesa de kimchi
- Mandonguilles
d'abadejo amb allioli
- Carxofes saltejades
amb romescu

NOVETATS

Carns
- Aletes de pollastre amb
salsa teriyaki o amb salsa
barbacoa
- Taco de carnitas amb
maionesa de xile,
guacamole, adobat de
ceba roja i cresta de gall

8€

8€
12,50€
5,75€
0,60u
0,90u
8,50€

Arrossos
(Per a un mínim de 5 persones i a migdia)
5,20/8u

3€/u

- El nostre arròs al forn
- Paella amb carxofes i
faves del terreny
- Arròs del Senyoret

8€ ració
8€ ració
8€ ració

Burguers
- CAMPERA - Pa de brioix
amb pollastre arrebossat,
maionesa de tòfona,
guacamole, adobat de ceba,
tomaca seca i brots tendres.
- DEL TERRENY- Pa mollet
amb carn de boví, formatge de
cabra, ruca, ceba
caramel·litzada i
salsa de mel i mostassa
- CRASH- Pa de brioix amb
pull pork, salsa tàrtara,
cogombres i ceba cruixent
- AMÈRICA - Pa de mollet
amb carn de boví, formatge
gouda, brots tendres, ceba
confitada, bacon i salsa
barbacoa.

6,5€

6,5€

6,5€

6,5€

Postres
- El nostre pastís de
formatge
- Pastís de la iaia:
galeta i xocolate
- Pastís de la iaia TOP:
amb galeta i xocolates
blanc i negre
- Couland de xocolate
- Tiramisú

Tots a
3€/ració

VÀLID DE DIVENDRES PER LA NIT A
DIUMENGE PER LA NIT
PER ALS DINARS AGAFEM
COMANDES FINS LES 12:00H. DEL
MIGDIA EXCEPETE ARROSSOS QUE
CAL FER COMANDA UN
DIA ABANS
PER ALS SOPARS AGAFEM
COMANDES FINS LES 21.00H.
TELF:
962 25 71 58 (NOMÉS AQUEST)

Amb totes les mesures de seguretat!

