
Menú de l’Hostal

Els canelons casolans de l’Hostal Estrella

Amanida de contrastos amb formatge de cabra i vinagreta de fruits secs

Arròs cremós de Pals amb bolets i formatge curat d’ovella

Timbal de salmó amb alvocat i tomàquet

Pasta fresca “tagliatelle” a la marinera 

******

Melós de vedella amb reducció de ratafia de Rupit

Bacallà a la catalana amb panses i pinyons

Espatlla de xai al forn amb patates panadera 

Tronc de lluç de palangre  a l’all cremat amb gambes

Filet de porc amb crema de castanyes

******

Crema catalana cremada i carquinyoli d’ametlla

Mató de Cantonigròs amb mel i nous

Sorbet de llimona amb Limoncello

Pastís de pastanaga amb melmelada de taronja amarga

Brownie de xocolata amb nous i gelat de crème brûlée

******

Pa i aigua

MENÚ DE 28€  ( 1 plat, postres, pa i aigua )
MENÚ DE 38€  ( 2 plats, postres, pa i aigua )

** Si vostè té alguna intolerància o al·lèrgia, si us plau, contacti amb el nostre personal. 
El menú és de temporada i els plats poden variar.

Celler, refresc i cerveses, apart.



La carta

Sopa de ceba gratinada a l’aroma de farigola amb ou i formatge 

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

Pernil ibèric amb coca torrada i tomàquet

Patates d’Olot farcides de formatge de cabra i ceba amb espinacs

Arròs caldós amb llamàntol (mínim 2 persones, preu/persona)

Llenguado a la minier amb llagostins

Peu de porc guisat amb llagostins

Xai del Collsacabra a la brasa amb allioli

Entrecot de vedella de Girona a la brasa

Filet de vedella de Girona a la brasa

Salsa de formatge Roquefort o crema de castanyes

Pa de pagès

Pa de pagès torrat amb tomàquet de penjar

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