PER PICAR
Anxoves de l'Escala i coca de vidre amb tomàquet 9,50
Pernil ibèric i coca de vidre amb tomàquet 16,50
Calamars a la romana 14,75
Cargols a la llauna 11,90
Croquetes de rostit 7,50
Patates braves 5,50
Gambeta de Palamós saltejada 16,50
Pop picant 19,50
Coca de vidre 3,50
Saltejat de bolets s.p.m.
Coquines saltejades amb all i julivert 12,50

ENTRANTS
Amanida variada 6,90
Amanida de tardor (moniato, magrana, bolets) 9,80
Amanida de vieires amb ratatouille 12,00
Amanida de recuit amb gelat d’oli d’oliva i tomàquets madurs 9,50
Amanida tèbia de formatge de cabra amb fruits secs 9,90
Escalivada amb anxoves de l'Escala 9,90
Foie-gras mi-cuit amb confitura de figues i torradetes 13,50
Sopa de peix de roca 6,50
Crema de verdura 5,50
Patates confitades amb botifarra de perol esparracada 9,80
Milfulls d’albergínia i formatge fresc 9,00

10% iva inclòs

GUISATS I PLATILLOS

POSTRES

Steak tàrtar de vedella amb ou 15,00
Melòs de vedella al vi negre de l'Empordà 15,50

Crema catalana cremada 4,50

Espatlla de xai rostida al forn a baixa temperatura 15,50

Flam d'ou 4,00

Galta de porc Duroc 9,50

Recuit de drap de “Ca la Nuri” 5,50

Pollastre de pagès amb bolets 14,50

Biscuit glacé amb xocolata calenta 6,50

Peus de porc amb cargols 12,90

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla 6,50
Sopa de iogurt grec amb maduixes i sorbet de mandarina 5,50

PEIXOS

Got de cheesecake 5,50
Textures de xocolata 7,50

Tàrtar de tonyina 13,50

Pastisseria de la casa 6,00

Tronc de lluç a la planxa o a la Donostiarra 15,50

Tiramisú de la casa 6,00

Rapet peça al forn amb patates, ceba i tomàquet 16,50

Broqueta de fruita amb xocolata tèbia 5,50

Llom de bacallà a la muselina d’all 13,50

Gelats (xocolata, vainilla, maduixa) 5,50

Llenguado de Palamós a la planxa o meunière 26,50

Gelats sense gluten (xocolata negre, café, vainilla mexicana, xocolata amb

Tall de turbot al gust 19,50

llet, iogurt amb gerds, xocolata amb virutes) 5,50
Gelats sense lactosa (xocolata negre) 5,50

CARTA INFANTIL

Xarrups (llimona, mandarina amb menta) 5,50
Xarrups sense gluten ni lactosa (mango, cítric, yuzu amb citronela) 5,50

Macarrons a la bolonyesa 6,50

Pastís de pastanaga 6,00

Canelons casolans 6,90

Panacotta amb coulis de maduixa 5,50

Escalopa de pollastre amb patates fregides 7,00
Lluç a la romana (sense feina) 8,75
Ous ferrats amb patates fregides 4,90
Croquetes de pollastre amb patates fregides 6,90

ARROSSOS I PASTES
Arròs a la cassola mixte i sense feina (mínim 2 pers.)

13,50 per pers.

Paella de peix (mínim 2 pers.)

15,50 per pers.

Risotto de formatge i espàrrecs 11,50
Rigatoni trufats amb parmesà 11,50
Arròs de llobregant (mínim 2pers.) 18,00 per pers.
Arròs a la cassola de salsitxes i bolets (mínim 2 pers.) 12,80 per pers.

BRASA
¼ de pollastre 8,00
¼ de conill 9,00
Botifarra de carn amb fesolets 8,50
Entrecot de vedella de Girona 18,00
Disposem de menús per a grups (mínim 12 persones)

Filet de vedella de Girona 20,50

Demaneu informació al personal.

Secret ibèric 14,50
Costelles de xai 15,00
Magret d'ànec 15,50

* Si té intolerància a algún producte o aliment faci-ho saber al maitre
Les carns es serveixen amb guarnició de la casa i salsa a escollir

