MENÚ DE PRIMAVERA
Assortiment d’embotits del rebost de Can Lo de Rupit
Esqueixada de bacallà amb mongetes i olivada
Amanida d’enciams amb salmó i alvocat
Rigattoni amb samfaina, fruits secs i cama-secs
Els canelons casolans de l’hostal

****************
Graellada de carn a la brasa (xai, botifarra, i pollastre) amb all i oli
Bacallà a la catalana amb panses, pinyons i pebrot vermell
Mitjana de vedella de Girona amb crema de castanyes
Conill a la cassola guisat amb prunes i bolets
“Mar i muntanya” de peus de porc amb llagostins

**************
Pa de pagès
i
Postres

Menú de 17,50 € (1 plat, pa i postres)
Menú de 25,00 € (2 plats, pa i postres)

Begudes no incloses. Iva inclòs.

** Si vostè té alguna intolerància o al·lèrgia, si us plau, contacti amb el nostre personal.

ENTRANTS
Pernil de gla D.O. Guijuelo i coca torrada del mossèn amb tomàquet

20,70€

Amanida amb formatge de cabra i vinagreta de mel

14,00€

Sopa de ceba gratinada amb ou i formatge emmental

9,50€

Patates farcides “d’Olot” amb tomàquet i enciam

11,80€

Pasta de quinoa amb espinacs, fruita seca i salsa de soja

13,00€

Graellada de verdures de temporada a la brasa amb romesc

14,20€

ARROSSOS
Arròs cremós de Pals amb ceps i formatge curat d’ovella

14,70€

Arròs caldós amb llamàntol

22,80€

(mínim 2 persones, preu per persona)

Pa de pagès
Pa de pagès amb tomàquet de penjar

1,50€
2,20€

PEIXOS
Llenguado a la planxa amb llagostins i all-i-julivert

21,50€

Truita de riu al forn amb pernil i atmetlla

12,50€

Cua de pop a la gallega amb parmentier de patata

15,50€

Rap al forn a l’all cremat amb gambes

18,80€

CARNS
Xai del Collsacabra a la brasa amb all i oli

15,80€

Espatlla de xai del Collsacabra al forn

16.80€

Entrecot de vedella de la mitjana de Girona (700gr.)

18,70€

Filet de vedella a la brasa amb guarnició

23,50€

Salsa de crema de castanyes o salsa Rocafort

IVA inclòs (IVA incluido)

4,00€

Preus en €

** Si vostè té alguna intolerància o al·lèrgia, si us plau, contacti amb el nostre personal.

