primers | primeros
entrants freds
entrantes fríos

entrants calents
entrantes calientes
carta

a b c

r

c

s

Amanida de l'hort amb
verdures ecològiques
Ensalada del huerto con
verduras ecológicas

7,90

Ceviche de corball amb “pico
de gallo”
Ceviche de corvina con “pico de
gallo”

12,20

Xatonada amb tonyina i
olivada dolça
“Xatonada” de atún y olivada
dulce

r
s

sup.
menú

carta

a b h Calçots en tempura amb
romesco
r

r

2,00

Croquetes de pollastre rostit

c h Musclos del Delta a la brasa

s

9,90

carta

c h Arròs a la llauna amb galta i
peu de porc sense feina
r
s
Arroz “a la llauna” con carrillera

Tàrtar de salmó i arròs japonès
Tartar de salmón y arroz
japonés

12,50

9,95

6,00

1,50

a b

Mar i muntanya
mar y montaña
sup.
menú

17,20

r

h Filet de vedella amb cafè de

8,90

Arròs caldós de rap i cloïsses

s

21,20

3,90

Crema de pèsols a la menta
Crema de guisantes a la menta

11,50

Rigatoni a la carbonara trufada
Rigatoni a la carbonara trufada

12,90

1,00

a b c
c

1,50

Arròs negre amb tempura de
peix de mercat i pil-pil de
pastanaga
Arroz negro con tempura de
pescado de mercado y pil-pil
de zanahoria

17,50

Arròs de verdures ecològiques
Arroz de verduras ecológicas

14,90

Arròs Ca La Nuri del senyoret
Arroz Ca La Nuri del señorito

17,50

Rossejat de fideus amb sípia,
musclos i gambetes
“Rossejat” de fideos con sepia,
mejillones y gambitas

15,90

Pa de pagès amb tomàquet de
penjar
Pan de payés con tomate de
colgar

2,90

16,50

c h Costelló de porc a la brasa

14,90

c h Pollastre Coquelet a la brasa

15,70

c h Turbot a la brasa amb patates

17,50

guarnició
Magret de pato a la brasa con
guarnición

1,50

amb guarnició
Costillar de cerdo a la brasa
con guarnición

amb guarnició
Pollo Coquelet a la brasa con
guarnición

2,20

4,00

a la bilbaína
Rodaballo a la brasa con
patatas a la bilbaína

c
r

Bacallà a la mel amb cremós
de xirivía a la brasa

s

Bacalao a la miel con cremoso
de chirivía a la brasa

c h Rap a la brasa amb verdures
a b

17,50

c h Magret d’ànec a la brasa amb

9,50

10,20

sup.
menú

Filete de ternera con Café de
París y patatas pont-neuf

Arroz caldoso de rape y
almejas

Ous de pagès a baixa
temperatura amb puré de
patata i sobrassada
Huevos de payés a baja
temperatura con puré de
patata y sobrasada

carta

París i patates pont-neuf

y pies de cerdo sin trabajo

amb picada d'all i julivert
Mejillones del Delta a la brasa
con picada de ajo y perejil

9,50

19,50

de carbó amb anxoves del
Cantàbric
Coca de escalivada a la brasa
de carbón con anchoas del
Cantábrico

sup.
menú

Croquetas de pollo asado

Pernil Ibèric selecció Juan
Manuel D.O. Guijuelo
Jamón Ibérico selección Juan
Manuel D.O. Guijuelo

h Coca d’escalivada a la brasa

Arrossos (preu per persona)
Arroces (precio por persona)

“Calçots” en tempura con
romesco

s

c
c

segons | segundos

saltejades
Rape a la brasa con verduras
salteadas

14,70

18,50

3,50

