PRIMERS

PER PICAR
5.00€

4.85€

“El Xillu”

Ostres (per unitat)
Amb llet de tigre

Cigrons fregits
5.75€
Del nostre hort amb llima i sal especiada

Crema de carbassa
Mango i taronja

12.00€

Anxoves de l’Escala “El Xillu”

Síndria a la planxa
Sèsam, sardines fumades i brots

14.50€

Amanida de temporada

11.50€

Pèsols
Amb botifarra negra i sípia

15.00€

Bulgur
Amb crudités, salsa de iogurt i herbes

13.50€

Olives farcides d’anxova

7.50€

Hummus
6.50€
Amb cigrons del nostre hort icruixent
de llavors de lli
Croquetes de pernil ibèric

8.50€

Croqueta de gamba (per unitat)

4.50€

Pernil ibèric de gla
Ració 50 gr.
Ració 100gr.

17.00€
32.00€

Gambes de Cap de Creus 150g
A la planxa amb sal grossa

s/m

Raviolis de tonyina
15.00€
Farcits de tomàquets confitats, cebes tendres i vinagreta
d’anxoves de l’Escala

Raves de calamar

9.80€

Pa de vidre amb tomàquet

4.75€

Patates braves

9.50€

Coliflor rostida
Parmentier trufat i verdures de primavera

15.00€

Musclos al vapor

11.00€

Caneló de rostit

12.50€

En el seu suc a la graella

SEGONS

POSTRES

Arròs Hostal Empúries
vermelles

24.00€ p.p Gambes

Arròs cremós de llamàntol

26.00€ p.p

Carpaccio de taronja

8.00€

Lemon curd, fonoll i sorbet de mango

Arròs de verdures
Segons temporada

19.00€

Pastís de formatge

Llet d’ovella, poma caramel·litzada i mel
Ganache de xocolata

Vieires a la planxa
Crema de card, espàrrecs i Lardo
di Colonnata

20.00€

8.50€
8.50€

Crema de Baileys i cafè
“Torrija” lleugera

8.50€

Peix del dia amb la seva guarnició

s/m

Amb pa de xeixa cultivat al nostre hort,
pinya rostida i gelat de coco

Peix de la Llotja

s/m

Coulant d’avellanes

Escórpora fregida
Amb cabdells i les seves salses

90.00€/kg

15.90€

Filet de vedella de Girona
25.00€
Graten, kale, maduixes i salsa de carn
Espatlla de xai
Amb puré de moniato i bolets

Escuma de iogurt

8.00€

Amb coulis de mango

Magret d’ànec Collverd
21.00€
Chutney de fruits de temporada i porros
Hamburguesa ECO de vedella

8.50€

Gelat de vainilla i cacau

Pastís de castanyes

8.50€

Dolç de llet, cacau i merenga
Recuit del Pauet

Mel i maduixes

22.00€

Suplement servei a terrassa 2.50€ p.p. Els preus inclouen el 10 % d’IVA
Indiqui’ns, si us plau, qualsevol intolerància per proposar-li la millor alternativa
Disponible carta infantil

7.50€

