
 
 

Gràcies per col·laborar en el procés formatiu dels alumnes 

 

IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS 

RESTAURANT “BEN CUINAT” 

 

13 OCTUBRE ‘16 

 

ENSALADILLA RUSSA 

PIZZA 

CROQUETES DE COLFLORI 

COCA DE TRAMPÓ 

VOUL-AU-VENTS DE MARISC 

PAELLA 

& 

COULANT DE XOCOLATA. 

 

 

 



 
 

Gràcies per col·laborar en el procés formatiu dels alumnes 

 

IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS 

RESTAURANT “BEN CUINAT” 

 

20 OCTUBRE ‘16 

Salmó marinat amb salsa de fraules 

Gaspatxo de mango 

Cremós de gambes ( Rissotto) 

Costelletes de xot a les fines herbes 

Crema d’ametlla 

Escuma de gerds 

 

Pa casolà ,  beguda i vi de la casa 

 

Reserves a consergeria  

o al 971 633 514 



 
 

Gràcies per col·laborar en el procés formatiu dels alumnes 

 

IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS 

RESTAURANT “BEN CUINAT” 

 

3 novembre  ‘16 

Aperitius 

Esqueixada de bacallà 

Magret d’ànec sobre noodles al wok 

i fraules al vi negre 

“Pantera rosa” 

Pomada amb textures 

 

Pa casolà ,  beguda i vi de la casa 

Reserves a consergeria  

o al 971 633 514 

 
 



 
 

Gràcies per col·laborar en el procés formatiu dels alumnes 

 

IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS 

RESTAURANT “BEN CUINAT” 

 

17  novembre  ‘16 

 

Aperitius 

Flautes cruixents de formatge feta 

Llom amb beixamel de xampinyons  

Île flottante 

Pa casolà ,  beguda i vi de la casa 

Reserves a consergeria  

o al 971 633 514 

 

 

 



 
 

Gràcies per col·laborar en el procés formatiu dels alumnes 

 

IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS 

RESTAURANT “BEN CUINAT” 

1 de desembre  ‘16 

Petit fours salats 

Sopa freda de cogombre 

Sípia cuinada a baixa temperatura 

Tocinillo de foie 

Amanida de codonyat, formatge de cabra 

Ous Pochê 

Caneló d’espinacs farcit d’orada i escuma 

d’all-i-oli 

Costelles de xot a les fines herbes 

Crême Bruleé 

Mil fulles de xocolata amb crema de cafè 

Pa casolà ,  beguda i vi de la casa 

Reserves a consergeria  

o al 971 633 514 

 



 
 

Gràcies per col·laborar en el procés formatiu dels alumnes 

 

IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS 

RESTAURANT “BEN CUINAT” 

SOPA DE NADAL PARES ALUMNES. 
9 desembre   ‘16 

Aperitius variats 

Rodet de verdures amb salsa de mostassa i escuma de 

llima i escopinyes 

 

Mussola arrebossada amb puré de moniato, crema de 

coco i arròs inflat 

 

Porcella agredolça amb magranes 

 

Terra de galetes, esfera de caramel, gelat de formatge i 

confitura de figues. 

Delícies nadalenques  

Pa casolà ,  beguda , cava i  vi de la casa 

Reserves a consergeria  o al 971 633 514 

 

 


