


ENTRANTS·ENTRANTES
Amanida de l 'Empordà, formatge de cabra, poma codony i tomàquet

Ensalada del Ampurdán, queso de cabra ,manzana membril lo y tomate

Caneló de pollastre amb tòfona XL

Canelon de pollo con trufa XL

Croquetes de carn

Croquetas de carne

Patates d'Olot amb ou a baixa temperatura i espatlla ibèrica

Patatas de Olot con huevo a baja temperatura y paleti l la iberica

Salmorejo amb pernil ibèric i ou dur

Salmorejo con jamon iberico  y huevo duro

Musclos de roca a la planxa amb vinagreta de lima

Mejil lones de roca a la plancha con vinagreta de lima

Tallarines de pasta fresca amb calamars llagostins i musclos

Tallarines  de pasta fresca con chipirones langostinos y meji l lones

SEGONS PLATS·SEGUNDOS PLATOS
Botifarra a la graella

Butifarra a la parri l la

Calamars a la planxa amb verdures saltejades

Calamares a  la plancha con verduras salteadas

Costellam de porc rostit a baixa temperatura amb mel i romaní

Costil lar de cerdo  asado a baja temperatura  con miel y romero

Cuixa d'ànec confitat amb peres i prunes

Muslo de pato confitado  con peras y ciruelas

Paella marinera amb sípia, musclos, gambes i cloïsses (min 2 pax)

Paella marinera con sepia, meji l lones, gambas y almejas

Arròs tradicional de l 'emporda

(sípia,salsitxa, pollastre, costelló de porc, musclos i gambes)

Arroz tradicional del Empordà 

(Sepia, salchicha, pollo, costi l la de cerdo, meji l lones y gambas)

Peixet fregit

Pescadito frito

Menú migdia · Menú mediodía

21,50 €



POSTRES A TRIAR
POSTRES A ESGOGER

Crema catalana feta a casa

Crema catalana casera

Flam de recuit de "Ca la Nuri D'ullastret"

Flan de requeson  de "Ca La Nuri  D´ullastret"

Recuit de "Ca La Nuri D'ullastret" amb mel

Recuit de "Ca La Nuri D´ullastret" con miel

Pastís tatin amb gelat de llet merengada

Tarta tatín con helado de leche merengada

Postres de músic amb moscatell

Postre de músico con moscatel

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla

Coulant de chocolate con helado de vainil la

Pa i aigua · Pan y agua

12,90€

MENU INFANTIL·MENU INFANTIL

(Plat, beguda i postre) ·   (Plato bebida y postre)

Macarrons amb salsa bolonyesa, croquetes i amanides

Macarrones con salsa boloñesa , croquetas y ensaladas

 Tires de pollastre casolanes, Arròs blanc amb tomàquet, i amanida

Tiras de pollo , Arroz blanco con tomate , y ensalada

 Hamburguesa de vedella amb patates i amanida

Hamburguesa de ternera con patatas y ensalada

21,50€

Menú migdia · Menú mediodía



ENTRANTS FREDS·ENTRANTES FRIOS
Pernil ibèric amb coca de vidre amb tomata  14.90€

Paletil la iberica con coca de cristal con tomate

 Burrata, amanida de rúcula i tomàquet, amb vinagreta de pinyons 12.90€
Burrata ensalada de rucula y tomate con vinagreta de piñones

Salmorejo amb pernil ibèric i ou dur  8.90€
 Salmorejo con jamon iberico  y huevo duro

 Tàrtar d’escalivada i seitons 10.50€
Tartar de escalivada y boquerones

 Carpaccio de bou amb albergínia rostida i escates de parmesà  11.50€
Carpaccio de buey con berenjena asada y escamas de parmesano

 Amanida de pernil d'ànec amb figues  10.90€
Ensalada de jamon de pato con higos

 Amanida de l 'Empordà, formatge de cabra, poma codony i tomàquet 9.90€
Ensalada del Ampurdán, queso de cabra ,manzana membril lo y tomate

 Pa de vidre amb tomàquet  2.90€  

Pan de cristal con tomate

ENTRANTS CALENTS·ENTRANTES CALIENTES
Cargols amb dues salses (allioli i  salsa de tomàquet sofregit) 11.50€

Caracoles con dos salsas (alioli y salsa de tomate sofrito)

Xipirons fregits amb maionesa d'all negre  11.50€
Chipirones fritos con mayonesa de ajo negro

Musclos de roca a la planxa amb vinagreta de lima 9.50€
Mejil lones de roca a la plancha con vinagreta de lima

Patates d'Olot amb ou a baixa temperatura i espatlla ibèrica 9.50€
Patatas de Olot con huevo a baja temperatura y paleti l la iberica

Croquetes de carn 7.50€
Croquetas de carne

Peixet fregit 10.90€
Pescadito frito

Carta · Carta



ARROSSOS I PASTES·ARROCES I PASTAS
Paella marinera amb sípia, musclos, gambes i cloïsses (min 2 pax) 14.50€

Paella marinera con sepia, meji l lones, gambas y almejas

Arròs tradicional de l 'emporda  (min 2 pax)  14.50€
(sípia,salsitxa, pollastre, costelló de porc, musclos i gambes) 

Arroz tradicional del Empordà 

(Sepia, salchicha, pollo, costi l la de cerdo, meji l lones y gambas)

Tallarines de pasta fresca amb calamars llagostins i musclos 9.90€
Tallarines  de pasta fresca con chipirones langostinos y meji l lones

Caneló de pollastre amb tòfona XL 9.50€
Canelon de pollo con trufa XL

CARNS ·CARNES
Botifarra a la graella 10.50€  

Butifarra a la parri l la

 Costelles de xai i palpís 18.90€  

Costil las y pierna de cordero

 Entrecot de vedella a la graella (250gr aprox)  14.50€
Entrecot de ternera a la parri l la (250gr aprox)

 Magret d'ànec a la graella 16.50€
Magret de pato  a la parri l la

Costellam de porc rostit a baixa temperatura amb mel i romaní 13.50€
Costil lar de cerdo  asado a baja temperatura  con miel y romero

Cuixa d'ànec confitat amb peres i prunes 12.90€
Muslo de pato confitado  con peras y ciruelas

Totes les nostres carns a la graella van acompanyades de patates fregides i escalivada
Todas nuestras carnes a la parri l la van acompañadas de patatas fritas y escalibada



PEIXOS A LA PLANXA I GUISATS
PESCADOS A LA PLANCHA Y GUISOS

Calamars a la planxa amb verdures saltejades  15.50€
Calamares a  la plancha con verduras salteadas 

Daurada a l 'forn amb patates ceba i tomàquets  14.50€  

Dorada al horno con patatas, cebolla y tomates

Llom de bacallà amb crema d'ametlles i escalivada 15.90€
Lomo de bacalao con crema de almendras y escalibada

Suquet de rap amb gambes i musclos  18.50€
Suquet de rape con gambas y meji l lones

Pollastre de corral mar i muntanya 18.90€
Pollo de corral mar y montaña



Crema catalana feta a casa 5.50€
Crema catalana casera  

Flam de recuit de "Ca la Nuri D'ullastret" 5.50€
Flan de requeson  de "Ca La Nuri  D´ullastret"

 Recuit de "Ca La Nuri D'ullastret" amb mel 5.50€
Recuit de "Ca La Nuri D´ullastret" con miel

Flam de recuit  "Ca la Nuri D'ullastret" 5.50€
Flan de requeson  "Ca La Nuri  D´ullastret"

Recuit "Ca La Nuri D'ullastret" amb mel 5.50€
Recuit "Ca La Nuri D´ullastret" con miel 

Postre de músic amb moscatell  5.50€
Postre de músico con moscatel

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla  5.50€
Coulant de chocolate con helado de vainil la

Postres Desserts




