Carta 2020
ENTRANTS
Pernil de jabugo Sánchez Romero Carvajal
Assortiment d'anxoves de Santoña i formatge curat

LES CARNS
21,50€
22,50

Camembert al forn amb torrades i oli de farigola

12,50€

Cargols a la llauna

13,75€

Pebrots del padró del nostre parc agrari

8.75€

Amanida de tomàquet de temporada, burrata fresca,
olives calamata i oliï alfàbrega i vinagreta de poma

9.75€

Croquetes casolanes de xoriço i mel

8.75€

Amanida de formatge de cabra, poma i pinyons torrats

9.75€

Escalibada amb anxoves de Santoña

Entrecot de Girona anyenc a la pedra amb graellada
de verdures

16.95€

Secret ibèric amb reducció d'olorós
i mini forneres

11,75€

Melós de vedella cuinat a baixa temperatura
i patates morter romaní

12.25€

Costelles de xai a la graella

13,50€

Rellom de vedella al gust

19,50€

Costillar d'ibèric amb salsa barbacoa i curri
amb parmentier de moniato

12.50€

11,75€

ELS ARROSSOS
I LES PASTES

Calamarsons a l'andalusa

9.75€

Anxoves de Santoña

2.25€

Amanida d'endívies, salmó marinat, formatge fresc
i nous amb vinagreta de mel i mostassa

9.75€

Sopa freda o calenta de temporada

8.75€

Fideua de la casa

11,75€

Graellada de verdures km 0

8.75€

Arròs del senyoret

14,75€

Arròs amb bogabante

19,75€

Arròs negre amb sépia

12.50€

Canelons de marisc en pasta wantong i la seva beixamel 9,25€

PEIXOS

LES POSTRES

Bacallà amb mussolina de yuzu i passatge de tomàquet

16,50€

Orada al forn a l'estil tradicional

11.50€

Crema catalana amb pols de galeta

5,75€

Suprema de lluç fresc a la donostiarra

14.75€

Flam d'ou amb gelat de torró

4.75€

Tonyina amb tomàquet fresc i xips d'olives

14.50€

Gotet de iogurt grec amb mango

4.75€

Pastís de formatge amb melmelada de fruits vermells

5.75€

Macedònia de fruites naturals

4.90€

Mariscada Can Palou per pax
22€
(boques, ½ llamàntol, navalles, musclos, cloïsses, gambes i
escamarlans)
Broqueta de salmó teriyaki amb sèsam i kinoa 14,75€
Pota de polp a la brasa amb patata en morter i romaní

14.50€

MENÚ INFANTIL
Pasta bolognesa o carbonara i delícies de pollastre
o Salsitxes planxa
o Croquetes casolanes
Gotet de gelat

12,50€
SERVEIS I IMPOSTOS INCLOSOS.
DISSABTES I DIUMENGES MIGDIA MAG DE PROXIMITAT.
DISSABTES NIT BALL AMB DISCJOCKEY FINS A LES 2 DE LA
MATINADA. CONSULTI ELS DIES QUE HI HA BALL AL MIGDIA

DES DE 1961

