M E N Ú
Assortiment d'embotits casolans del Rebost de Can Lo
Surtido de embutidos artesanos de la despensa de can Lo

Timbal d’escalivada amb anxoves de L’Escala
Timbal de escalivada con anchoas de la Escala

Faves a la Catalana
Habas a la catalana

Sopa de ceba gratinada
Sopa de cebolla gratinada

Els canelons de l’hostal
Los Canelones del hostal

****************
Bacallà a la catalana amb sofregit, panses i pinyons
Bacalao a la catalana con sofrito, pasas y piñones

Mitjana de vedella de Girona amb crema de castanyes
Mediana de ternera de Girona con crema de castañas

Truita de riu del Pirineu amb pernil i atmetlla
Trucha de rio del Pirineo con jamón y almendra

Conill a la Cassola amb bolets i prunes
Conejo a la cazuela con setas i ciruelas

Peus de porc guisats amb llagostins
Pie de cerdo guisado con langostinos

**************
Pa de pagès (pan de payés)
i
Postres (Postres)

Menú de 17 € (1 plat, postres i pa)
Menú de 24 € (2 plats, postres i pa)

Iva inclòs. Iva incluido
Begudes no incloses. Bebidas no incluidas

Si vostè té alguna intolerància o al·lèrgia, si us plau, contacti amb el nostre personal.
Si usted tiene alguna intolerancia o alergia, por favor, contacte con nuestro personal.

CARTA
Amanida amb formatge de cabra i oli de fruits secs

13,80€

Pasta fresca amb verdures saltejades i herbes provençals

12,80€

Ensalada con queso de cabra y aceite de Frutos secos

Pasta fresca con verduras salteadas y hierbas provenzales

Pebrots de “piquillo” amb brandada de bacallà

14,00€

Pimientos del piquillo con brandada de bacalao

Patates farcides d’Olot amb tomàquet i enciam

11,80€

Patatas rellenas de Olot con tomate y ensalada

Arròs cremós de pals amb ceps i formatge curat d’ovella

14,70€

Arroz cremoso de Pals con setas y queso curado de oveja

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

19,70€

Jamón de Guijuelo con pan de “coca” tostada

Si vostè té alguna intolerància o al·lèrgia, si us plau, contacti amb el nostre personal.
Si usted tiene alguna intolerancia o alergia, por favor, contacte con nuestro personal.

CARTA
Llenguado a la planxa amb llagostins i amb all i julivert

21,50€

Lenguado a la plancha con langostinos y ajo y perejil

Xai del Collsacabra a la brasa i guarnició

15,80€

Cordero del Collsacabra a la brasa con guarnición

Espatlla de xai del Collsacabra al forn amb patates panadera

16.80€

Espalda de cordero al horno con patatas panaderas

Graellada de carns a la brasa de carbó d’alzina i guarnició

18,80€

Parrillada de carnes a la brasa con guarnición

Entrecot de vedella de la mitjana de Girona

18,70€

Entrecot de ternera de Girona

Filet de vedella a la brasa amb guarnició

23,50€

Solomillo de ternera a la brasa con guarnición

Salsa de rocafort o salsa de crema de castanyes

4,00 €

IVA inclòs
IVA incluido

Pa de pagès (pan de payés)

1,50€

Pa de pagès torrat amb tomàquet (pan de payés tostado con tomate)

2,00€

