entrants | entrantes
Pa de pagès amb
tomàquet de penjar
Pan de payés con tomate
de colgar

2,20

“Ensaladilla” russa amb
tonyina i picos
Ensaladilla rusa con
atún y picos

7,70

Patatas braves amb allioli
i salsa picantona
Patatas bravas con alioli y
salsa picantona

6,50

Croquetes de pollastre rostit (4 u.)
Croquetas de pollo asado (4 u.)

7,80

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

6,90

Musclos a la brasa amb
all i julivert
Mejillones a la brasa con
ajo y perejil

7,50

Coca d’oli amb escalivada
a la brasa i anxoves del Cantàbric
Coca de escalivada con
anchoas del Cantábrico

arrossos | arroces
Paella Ca la Nuri de marisc
Paella Ca la Nuri de marisco

17,50

Paella del senyoret
Paella del señorito

19,50

Arròs a la llauna amb
popets i espàrrecs
Arroz “a la llauna” con
pulpitos y espárragos

15,90

Arròs de verdures
14,90
de temporada
Arroz de verduras de temporada
Rossejat mariner de fideus
15,20
amb sípia, musclos i gambetes
“Rossejat” marinero de fideos
con sepia, mejillones y gambitas
preu per persona | precio por persona

les postres | los postres
10,80

a la brasa | a la brasa
Rap amb verdures saltejades i
salsa romesco
Rape con verduritas salteadas
y salsa romesco

18,90

Turbot amb patates
a la bilbaïna
Rodaballo con patatas
a la bilbaína

17,50

Filet de vedella amb guarnició
Solomillo de ternera
con guarnición

17,20

Magret d’ànec amb guarnició
Magret de pato con guarnición

14,90

Escuma de crema catalana
amb carquinyolis
Espuma de crema catalana
con carquiñolis

4,80

Tiramisú
Tiramisú

5,30

Cheese cake amb fruits vermells
Cheese cake con frutos rojos

4,80

Trufes de xocolata
Trufas de chocolate

4,10

Gelats i sorbets artesans
Helados y sorbetes artesanos

4,50

aptes per a: | aptos para:

a
c

Vegà | Vegano
Celíac | Celíaco

b

Vegetarià | Vegetariano
Brasa | Brasa

Si tens alguna al·lèrgia o intolerància, avisa al cambrer
Si tienes alguna alergia o intolerancia, avisa al camarero

IVA inclós | IVA incluido

