aperitius /
2,5 €

olives verdes / farcides

3€

olives negres de Kalamata

3€

olives mixtes

7,9 €

escopinyes 30 / 45 peces (llauna)

4,8 €

daus de formatge en oli amb torradetes

e n tran ts /
5,8 €
8€
8,8 €
9€

p e r a ls m é s p et its /

el 80% - 95% són verdures ecològiques

gaspatxo (clàssic o de síndria)

8,5 €

filet de pollastre ecològic amb patates

amanida de l’hort

8,5 €

hamburguesa de vedella ecològica 100 g

amanida amb parmesà, tomàquet sec i ametlles

7,5 €

macarrons amb salsa de tomàquet casolana

amanida amb maduixes del Maresme i formatge fresc de cabra

8,5 €

amanida amb verdures del Maresme envinagrades

7,8 €

tomàquet del Maresme, ceba tendra i orenga

tap es /

8,8 €

5,8 €

patates braves al forn Lasal del Varador

5,8 €

p ost res ca so la n es /
4€

iogurt natural amb melmelada o amb mel i nous

tomàquet del Maresme, mozzarella de búfala de l'Empordà i vin.d'olivada

4,5 €

gotet de tres gustos

10,5 €

tomàquet del maresme, ceba tendra i anxoves del mediterrani

4,5 €

flam de mató

patates a l’ajillo

8,5 €

verdures al forn Lasal del Varador

5,8 €

croquetes de verdures al forn (4 unitats)

9,5 €

hamburguesa de tofu amb verdures al forn

5,8 €

croquetes de pollastre al forn (4 unitats)

ar rossos / mínim 2 persones _ preu per persona

5€

crema catalana

5,8 €

coulant de xocolata (15 minuts)

6,8 €

coulant de xocolata amb gelat de vainilla (15 minuts)

5,5 €

tiramisú

6€

croquetes de sípia al forn (4 unitats)

6€

croquetes de bolets al forn (4u)

13,4 €

fideuà

5€

pastís de llimona i merenga

6€

varietat de croquetes (4u)

13,8 €

arròs caldós de verdures i tofu

5€

pastís de pastanaga i xocolata

9€

nuggets al forn Lasal del Varador

13,8 €

arròs negre

5€

pastís vegà de remolatxa, xocolata i plàtan

anxoves i coca torrada amb tomàquet (3 unitats)

14,5 €

paella de marisc Lasal del Varador

5€

brownie

sardines fumades i coca torrada amb tomàquet (3 unitats)

15,5 €

arròs de pop i rap

6€

brownie amb gelat de vainilla

taula de pernil ibèric de gla i coca torrada amb tomàquet

16,5 €

arròs de rap amb cloïsses

5€

batut gelat de maduixes del Maresme amb iogurt

12,5 €
12 €
13,8 €
7,8 €

musclos al vapor

8,5 €

musclos a la marinera

8,8 €

musclos al vi amb fonoll

10,5 €

escopinyes a la planxa

9,5 €

morralla

9,7 €

seitó fregit

12,8 €
12 €

17 €
17,8 €
24 €
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arròs caldós d'escórpora

se le cc ió d e p ost res d e M a ta r ó /

arròs caldós
arròs caldós amb llamàntol (mitja unitat per persona)

5,5 €

pastís de xocolata cruixent de ca l’Uñó

es poden demanar dos tipus d'arròs per taules de fins a 8 comensals.
per taules de més de 8 comensals com a màxim tres tipus d'arròs. després
de les 21h només fem la paella de marisc. els altres arrossos són per
encàrrec.

5,5 €

gelat crocant de la Granja Caralt

4,8 €

gelat eco del Bodevici
*alguns gelats porten lactosa.

*

calamars del Mediterrani a l’andalusa

ca f è s /

pe i x fresc de l di a /

calamarcets del Mediterrani a la planxa

peix fresc del dia (salvatge)*

12,8 €

pop a la gallega "Lasal del Varador"

12,5 €

cebiche de peix del Maresme

25 €

assortit de peix del Maresme al forn

3€

13,5 €

navalles a la planxa

14 €

calamar del Mediterrani a la planxa*

5,5 €

15,5 €

festival de closques al vapor

16,5 €

cloïsses a la planxa

22 €

X ANYS

gambes mitjanes d’Arenys a la planxa

s. m. _ 15 / 25 €

11,8 €

OLÒ

G I C A D AVA N T

DE

L M

AR

cafè frappé
cafè vienès
cafè irlandès
tenim llet de soja, de civada i d'arròs / endolcidors: sucre de canya,
atzavara (agave), mel, estèvia i sacarina.

car n e col ògi ca /
hamburguesa de vedella 200 g*
* acompanyats de guarnició

aquests són els productes ecològics que fem servir
a Lasal del Varador: la farina, la farina integral, les pipes de
carbassa i girasol, el pa ratllat, el pa, el pa de coca, la maizena, els
ous, l'oli d'oliva, el vinagre, la sal, el llevat, la carn de vedella, el
pollastre, el tomàquet sec, els macarrons, el sèsam, la salsa de soja,
el tamari, el tofu, el seitan, les algues, el quètxup, la mostassa, els
llegums, entre el 80% i el 95% de la fruita i la verdura segons
temporada, les panses, les anous, les ametlles, les avellanes, el cafè,
les infusions, el cacao, els vins, la llet, els iogurts, la llet de soja, la
llet d'avena, la llet d'arròs, el sucre, l'agave, la mel, l'estèvia, el
codonyat, les melmelades, les infusions de Yogi Tea, els sucs de
fruita, el tomàquet de Cal Valls, els gelats Bodevici. La maionesa
i l'allioli els preparem amb llet de soja i oli ecològic.

3,5 €

C

C
A E
N
UI

2,7 €

coca torrada amb tomàquet

1,2 €

ració de pa

2,5 €

pa sense gluten

TA PE S, PA E L L E S & CÒC T E L S

L ASAL DEL VARADOR
_MATARÓ_

/// tots els preus inclouen IVA

sense gluten
vegetarià
amb lactosa
amb fruits secs, sèsam o mostassa
aviseu-nos si teniu alguna
intolerància alimentària

CONCERTS D’ESTIU
TOTS ELS DIJOUS A LA NIT (23.30 h)
+ 34 93 114 05 80 _ 634 515 715
www.lasaldelvarador.com _ reserves@lasal.com
Segueix-nos al Facebook

Restaurant Slow Food
VINE I DESCOBREIX LA NOVA CARTA DE CÒCTELS I GINTÒNICS _ A L'ESTIU TOTS ELS DIJOUS CONCERTS EN VIU A LES 23.30 H

