M E N Ú DE T A R D O R
MENU DE OTOÑO

Escudella de galets amb mandonguilles
Sopa de pasta con albondiguas
O

Els canelons casolans de l’Hostal Estrella
Los canelones caseros del Hostal Estrella
O

Amanida de l’hort amb fruites de temporada
Ensalada del huerto con frutas de temporada
O

Rigatonni amb samfaina, fruits secs i parmesà
Rigatonni con pisto, frutos secos y parmesano

****************

Filet de vedella amb crema de castanyes del Montseny
Solomillo de ternera con crema de castañas del Motseny

O

Bacallà a la catalana amb panses i pinyons
Bacalao a la catalana con pasas i piñones

O

Costella de porc Duroc fet a baixa temperatura amb moniato
Costilla de cerdo hecho a baja temperatura con boniato

O

Mar i muntanya: peu de porc amb llagostins
Mar y montaña: pie de cerdo con langostinos

****************

Pa i postres / Pan y postres

Menú de 18 € (1 plat i postres)
Menú de 26 € (2 plats i postres)

IVA inclòs / IVA incluido
Begudes no incloses / bebidas no incluidas

Entrants / Entrantes
Sopa de ceba gratinada amb ou i formatge Emmental

9,50

Sopa de cebolla gratinada con huevo y queso Emmental

Amanida amb formatge de cabra i vinagreta de mel

14,50

Ensalada con queso de cabra y vinagreta de miel

Espàrrecs blancs gegants amb pernil ibèric

18,30

Espárragos blancos gigantes con jamón ibérico

Assortit d’embotits casolans del Rebost de Can Lo de Rupit

16,50

Surtido de embutidos caseros del Rebost de Can Lo de Rupit

Pernil ibèric amb coca torrada del mossèn amb tomàquet

22,80

Jamón ibérico con coca tostada del mosén con tomate

Arrossos / Arrozes
Arròs cremós de Pals amb ceps i formatge curat d’ovella

15,70

Arroz cremoso de Pals con setas y queso curado de oveja

Arròs caldós amb llamàntol

(mínim 2 persones, preu per persona)

25,80

Arroz caldoso con bogavante (mínimo 2 personas, precio por persona)

Pa de pagès

2,00

Pan de payés

Pa de pagès amb tomàquet de penjar
Pan de payés con tomate de colgar

2,50

Peixos / Pescados
Llenguado a la planxa amb llagostins i all-i-julivert

23,50

Lenguado a la plancha con langostinos, ajo y perejil

Truita de riu de Tavascan amb pernil i ametlla

14,50

Trucha de río de Tavascan con jamón y almendra

Rap al forn a l’all cremat amb gambes de la costa

21,80

Rape al horno al ajo quemado con gambas de la costa

Carns / Carnes
Xai del Collsacabra a la brasa amb all i oli

17,80

Cordero del Collsacabra a la brasa con “all i oli”

Graellada de carns a la brasa (xai, pollastre, conill, botifarra, cansalada i llom)

19,50

Parrillada de carnes a la parrilla (cordero, pollo, conejo, botifarra, ventresca y lomo)

Espatlla de xai del Collsacabra al forn cuit a baixa temperatura

17.80

Paletilla de cordero del Collsacabra al horno hecho a baja temperatura

Entrecot de vedella de Girona a la brasa

19,70

Entrecot de ternera de Girona a la brasa

Salsa Rocafort o de castanyes

4,50

Salsa de Rocafort o de castañas

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.

