PER COMENÇAR | PARA EMPEZAR
Pa de coca amb tomàquet de penjar
Pan de coca con tomate de colgar
Pernil ibèric
Jamón ibérico
Amanida d’hortalisses KM0
Ensalada de hortalizas KM0

ARROSSOS CA LA NURI | ARROCES CA LA NURI
2,50
14,90
6,95

Burrata tèbia amb carxofes confitades,
pernil ibèric i crumbble de parmesà
Burrata templada con alcachofas confitadas,
jamón ibérico y crumbble de parmesano

13,90

Calamars a l'andalusa
Calamares a la andaluza

12,90

Les braves del Xiroi amb paprika i oli fumat
6,30
Las bravas del Xiroi con paprika y aceite ahumado
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Musclos a la planxa amb picada d'all i julivert
9,80
Mejillones a la plancha con picada de ajo y perejil
Croquetes de rostit (4 u.)
Croquetas de cocido (4 u.)

7,10

Fingers de pollastre cruixents i salsa del dimoni 7,80
Fingers de pollo crujientes con salsa del demonio
Gambes a l'allet
Gambas al ajillo

11,50

Daus de sípia a la planxa amb picada
d'all i julivert
Dados de sepia a la plancha con picada
de ajo y perejil

10,95

MAR I MUNTANYA | MAR Y MONTAÑA

Gaudim
com mai :)
#xiroicalanuri
xiroi.calanuri.com

Tataki de salmó amb hummus i cruixent de comí 14,90
Tataki de salmón con hummus y crujiente de comino
Rap a la planxa amb verduretes
Rape a la plancha con verduritas

19,50

Bacallà a la marinera amb alfàbrega
Bacalao a la marinera con albahaca

13,90

Filet de vedella amb salsa Cafè de París
i bastons de moniato
Solomillo de ternera con salsa Café de París
y bastones de boniato

17,90

IVA inclòs | IVA incluido

Del xef

al moment amb arrossos de proximitat,
“ Els femprocedents
del Delta de l’Ebre i de Pals.
Los hacemos al momento con arroces de proximidad,
procedentes del Delta del Ebro y de Pals.

”

Consulta els SUGGERIMENTS del xef,
però deixa’t lloc per un dolç :)
Consulta las SUGERENCIAS del chef,
pero déjate sitio para un dulce :)

LESPOSTRES | LOS POSTRES
Paella Ca la Nuri*
Paella Ca la Nuri*

19,90

Cremacatalanaamb carquinyolisdepraliné
Cremacatalanacon carquiñolisdepraliné

4,50

Arròs negre de Pals amb calamar i escamarlà
Arroz negro de Pals con calamar y cigala

20,30

5,50

Arròs sec de rostit d’ànec a la mel
Arroz seco de pato asado a la miel

19,40

TorradadeSantaTeresa
caramel·litzadaambgelatdegaleta
Torrijacaramelizadacon
heladodegalleta

Fideuà amb llagostí, escamarlà,
musclos i sípia
Fideuá con langostino, cigala,
mejillones y sepia

19,10

Pastísdexocolataamb gelatd’avellanes
Pasteldechocolatecon heladodeavellanas

4,90

Cheesecakeambfruitsvermells
Cheesecakeconfrutosrojos

5,20

Arròs de verdures de temporada
Arroz de verduras de temporada

18,00

Gelatsisorbetsartesans
Heladosysorbetesartesanos

4,50

JUDIT MASCÓ
APADRINA

ARRÒS SOLIDARI | ARROZ SOLIDARIO

PLATS APTES PER A: | PLATOS APTOS PARA:
Celíac | Celíaco

Vegetarià | Vegetariano

Vegà | Vegano

Disposem de carta d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
Disponemos de carta de alergias e intolerancias alimentarias.

* Amb cada Paella Ca la Nuri col·laborem amb:
*Con cada Paella Ca la Nuri colaboramos con:

Recorda que pots demanar per a emportar
Recuerda que puedes pedir para llevar

Preus per persona | Precios por persona

932 218 323 · www.calanuri.com

