A L PA I R E

CAT

La nostra selecció de plats per gaudir en la calma de la seva cambra.
AL PAIRE-m. NAUT. Manera d’estar una embarcació, quieta i amb les veles esteses.
Al mar, quan portes tot el dia a batzegades i necessites una mica de calma, la solució és posar-se al paire

PLATETS
Steak tàrtar de vedella de Girona.
Sobre focaccia

10,50

Gaspatxo de maduixes i síndria

8,00

Ensalada russa

8,50

Amanida clàssica

7,50

Bikini de pernil i formatge amb
patates fregides

Milfulls de Patatas bravas

6,50

Taula de formatges. (per a 2 persones)

25,00

Croquetes de pernil i formatge amb
cansalada ibèrica (4u)

6,00

Hamburguesa Llevant (140gr)

18,00

Espatlla ibèrica de glà (70gr)

13,00

Torrada d’alvocat i salmó marinat.
Sobre focaccia

10,00

Lobster roll amb patates fregides

15,00

8,00

Patates fregides

5,00

Coca de vidre del Forn Marull
amb tomàquet o pa de tramuntana

3,00

POSTRES
Tarta tatin de pomes de Torroella

6,50

Trufes de xocolata

6,00

Tiramisú

6,50

Macedònia

6,00

GELATS · BARATTOLINO DE SANDRO
DESII (120ml)
Festuc esmeralda
Cremós de A.O.V.E. amb cacauets torrats
Vainilla mexicana
Xocolata de Cuzco, oli d’oliva verge extra i
flor de sal
Gerds silvestres

SERVEI D’ENTREGA EXTERN
Comandes fins a les 12h o fins a les 19h.
FAR NOMO
PIZZERIA LA PASTA
Per raons de seguretat i higiene no es permetrà el lliurement de cap altre proveïdor,
ni el consum de menjar o begudes externes dins de l’habitació.

€ · IVA inclòs

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.

Servei d’habitacions de 13h a 15:30h i de 20h a 22:30h.Temps de lliurament aproximat de 30 min.
Realitza la teva comanda anticipada a recepció o través del whatsapp de l‘hotel.
(+34) 625 028 686

6,00

