
	

 
Menjar per emportar 

Cuinem per vosaltres 
Els nostres plats clàssics del Restaurant de més de 50 anys cuinant  

Croquetas de pollastre rostit i pernil de glà    2 € la peça 
Bunyols de bacallà        2 € la peça 
Ensaladilla russa Can Feu amb ou dur i ventresca de tonyina  8€ 
Macarrons tradicionals com sempre     8 € 
Canelons de rostit especials de la casa     3 € la peça 
Canelons de ceps amb crema de parmesà     3 € la peça 
Saltejat de bolets de temporada amb butifarra    14 € 
Ostres Guillardeau         4,5 €  peça 
Tataki de vieiras amb fulla fresca de wasabi, llimona, soja...  18 € 
Tartar de tonyina vermella de Balfegó     20 € 
Marisc per encàrrec (percebes, gambes, escamarlans, llamàntols...) 
Paella de carn i verdures (min 2 persones)     20 € 
Paella de peix i marisc (min 2 persones)     20 € 
Paella de llamàntol net (min 2 persones)     30 € 
Arròs caldos de llamàntol net (min 2 persones)    30 € 
Fideuà de llamàntol net (min 2 persones)     30 € 
Callos amb cigrons          9 € 
Cargols de montanya guisats estil Can Feu    12 € 
Cuixetes de pollastre rostit amb bolets (minim 4 raccions)  11 € 
Vedella rustida amb bolets (min 2 persones)    17 € 
1/2  pollastre de pagès Rocanegra Ecològic en pastura 
 rostitit amb bolets (recomenat per 2 persones)    48 € 
Platillo de mandonguilles amb bolets (min2 pers.)   16 € 
Platillo de peus de porc guisats amb bolets  (min. 2 persones)  18 € 
Conill senser guisat amb bolets      30 € 
Espatlla de cabrit rostida al forn      29 € 
Cua de bou estofada        18 € 
Cibet de llebre         20 € 
Perdiu guisada amb bolets       21 € 
Perdiu a la vinagreta         17 € 
Bacallà amb sanfaina         22 € 
Suquet de rap i cloïsses amb patates (min 2persones)   28 € 
Zarzuela de peix i marisc de tota la vida (min 2 perones)  45 € 
Suquet de llamàntol net sencer amb cigronets (min 2 persones) 28 € 
Tronc de turbot de costa al forn amb patata, ceba i tomàquet   34 € 

 
Demani  informació de preus, cantitats, altres opcions i tot el 
que poguem fer per vosaltres al telf :   93 726 27 91 


