CAT

tapes
Dotzena de garoines servides amb botifarra
negra i alls tendres
Anxoves de l’Escala amb coca
amb tomata (4u)
Espatlla ibèrica d’aglà (70gr)

14,00

Ramen d’escudella barrejada

6,50

8,00

Aletes de pollastre de pagès
amb crocant de picada

6,50

12,50

Variat de patés fets a casa

8,00

Musclos al vi blanc

7,50

Tellerines amb all i bitxo (150gr)

7,50

Calamars arrebossats amb maionesa de llima

9,00

Croquetes casolanes de pernil i formatge (4u)

5,00

Xips de carxofes

12,00

Amanida d’hivern

6,50

Amanida de perdiu escabetxada amb cava

7,80

a la brasa
de carbó vegetal

Causa peruana de pop a la brasa

10,50

Pa bao amb vieires a l’estil de Connecticut

7,00

Cargols rostits de la tia Lourdes (100gr)

9,50

Bacallà a l’empordanesa

8,00

Canelons de rostit

6,50

Mini turnedó de vedella de Girona (80gr)

10,50

Civet de senglar
Coca amb tomata
o pa de Tramuntana

8,50
3,00

postres

(30 min)

PER COMPARTIR

Graellada de verdures (600gr)

18,00

Txuleton de vedella de Girona
estil sidreria (1kg)

35,00

Un magret d’ànec
amb salsa de peres (500-600gr)

20,00

Rap amb patates panadera (600-800gr)

30,00

Turbot amb patates panadera (600-800gr)

32,00

paelles
i cassoles

Crema catalana amb guarnició

5,50

Xuxus borratxus al rom

6,00

Trufes de xocolata fetes a casa

6,50

Recuit de Fonteta amb cruixent
de mel i pinyons

6,00

Coulant de xocolata (10 min)

8,00

Pastisset de llimona i merenga

7,00

GELATS
BARATTOLINO DE SANDRO DESII (120ML)

(30 min · mínim 2 pax)

6,00

Paella marinera

19,00 p.p

Vainilla mexicana

Paella de verdures d’hivern

16,00 p.p

Fideuà amb gambetes de Palamós

18,00 p.p

Oli d’oliva verge extra, xocolata de Cuzco
i flor de sal

Arròs a la cassola mar i muntanya

19,00 p.p

Fideus de peix a la cassola

18,00 p.p

Gerds silvestres

AVÍS PER A LES PERSONES AMB AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES
Si us plau, parlin amb el nostre personal sobre les seves necessitats, a fi de que els puguin proporcionar informació precisa sobre els ingredients al·lergènics en els nostres menús.

€ · IVA INCLÒS

Festuc Esmeralda

