
PLATS DE NADAL I DE CAP D’ANY PER EMPORTAR 

 

Entrants 

Tartar de gambes de Palamós amb patata aixafada i tomàquet natural  18,70 

Amanida de llamàntol blau cuit al vapor,  trinxat de verdures i salsa tàrtara  18,70 

Terrina de foie "mi-cuit" amb poma, codony i vinagre de Mòdena  16,50 
 

Escudella de Nadal amb pilota i galets 8,00 

Els nostres canelons de la casa gratinats (3 peces)  11,50 

Els nostres canelons de la casa gratinats amb tòfona negra Melanosporum (3 peces)  16,50 

 

Plats principals 

Llom de turbot salvatge al forn amb patates, ceba i tomàquet 18,70 

Petit suquet de rap i llamàntol, patata i cloïsses 24,00 
 

La Carn d'olla de sempre  10,50 

Capó rostit i farcit amb foie gras, poma, prunes i fruits secs  17,30 

Filet de vedella de Girona a la brasa amb crema de ceps i foie 21,80 

Espatlla de cabrit rostida amb cebetes, pastanagues, all tendre i patates 23,35 

Perdiu vermella de tir amb col (1/2 unitat)  14,30 

Llebre a la Royal  18,00 

 

 

Postres 

Tronc de Nadal amb xocolata, vainilla i avellanes  6,00 

Magdalena de xocolata coulant amb gelat de canyella  6,00 

Mousse de xocolata blanca amb fruites vermelles  6,00 

Flam de formatge fresc amb tartar de maduixes i taronja amarga  6,00 

 

 

  



PROPOSEM DIFERENTS MENÚS 

 

Menú 1  
 

Escudella de Nadal amb pilota i galets  

Els nostres canelons de la casa gratinats 

Capó rostit i farcit amb foie gras, poma, prunes i fruits secs  

Tronc de Nadal amb xocolata, vainilla i avellanes  

 

Preu: 35,00 € I.V.A. inclòs 

 

 

Menú 2  
 

Amanida de llamàntol blau cuit al vapor,  trinxat de verdures i salsa tàrtara  

Els nostres canelons de la casa gratinats amb tòfona negra Melanosporum  

Llom de turbot salvatge al forn amb patates, ceba i tomàquet   

Magdalena de xocolata coulant amb gelat de canyella  

 

Preu: 45,00 € I.V.A. inclòs 

 

 

Menú 3  
 

Terrina de foie "mi-cuit" amb poma, codony i vinagre de Mòdena  

Petit suquet de rap i llamàntol, patata i cloïsses  

Espatlla de cabrit rostida amb cebetes, pastanagues, alls tendres i patates 

Flam de formatge fresc amb tartar de maduixes i taronja amarga  

 

Preu: 56,40 € I.V.A. inclòs 

 

Encàrrecs 
 

Degut a que treballem amb productes de temporada, els hi recomanem fer la reserva  

abans del 19 de desembre per Nadal i abans del 24 de desembre per Cap d’Any. 

 

Horari de recollida 
 

Per Nadal, dilluns 24 de desembre de 13:00 a 17:00 h 

Per Cap d’Any, dilluns 31 de desembre de 11:00 a 13:00 h 
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