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 RESERVES AL 973510475

FONDA BIAYNA

PRINCIPALS

 

 

 

 

Canelons de rostit

Els nostres canelons de vedella, porc i pollastre

Timbal de verdures

Timbal de verdures a la brasa amb formatge Puig-Pedròs i salsa romesco.

Macarrons de la Fonda
Rigattoni amb la nostra salsa especial

Sopa de meló

Sopa de meló amb daus pernil ibèric

Tàrtar de tonyina

Tàrtar de tonyina amb tomàquet, soja, sèsam, pernil salat, picatostes
i huevas de truita

Peus de porc

Peus de porc a la brasa amb escalivada

Bacallà amb samfaina
Esqueixat de bacallà amb llit de samfaina

Ploma de porc 

Ploma de porc a la brasa acompanyat de patates fregides i pebrots de padró

Arròs sec de magret
Arròs sec de magret amb ceps

 

Hamburguesa de carn madurada amb salsa de cireres, barreja d'enciam i pa
Hamburguesa de carn madurada

Amb nous, blat de moro, dàtils, melmelada de tomàquet i formatge de cabra

Amanida de formatge de cabra

Tagliatta a la brasa

Tagliatta a la brasa acompanyat de patates i pebrots de padró

(sup. 5€)

Amb tonyina, ou dur, blat de moro, ceba, advocat i pastanaga

Amanida verda

Cabrit Arrebossat

Costelletes de cabrit arrebossat amb patates fregides i pebrots de padró

(sup. 8€)

Pop a la brasa

Pop a la brasa amb parmentier i pimentó de la vera 

(sup. 5€)

Consultar aŀlèrgens i intolerancies



MENÚ FONDA BIAYNA

RESTAURANT
WWW.FONDABIAYNA.CAT

 RESERVES AL 973510475

POSTRES

Escuma de iogurt

Escuma de iogurt amb confitura de nabius.

Tarta tatin
Elaborat amb les pomes Pink Lady i banyada amb nata líquida

Sopa de fruita
Sopa de fruita amb una bola de gelat de mató

Pastís de formatge

Pastís de formatge artesà elaborat amb Puigpedrós

Tiramisú
Tiramisú artesà elaborat amb licor de Baileys

Mel i mató
Mató de l'Esquella amb mel i nous

Preu del Menú: 25 Euros  - IVA inclós

Copa de Calvados
Sorbet de licor de calvados amb poma verda

Consultar aŀlèrgens i intolerancies


