
 

 

CARTA AMB SABORS DE L'EMPORDÀ 

 

LES TAPETES per picar i compartir 

Pernil  ibèric de gla,  amb pa de  coca amb tomàquet, oli i sal  17€            

Mil fulls de foie i poma de Torroella amb melmelada de figues i gelées de 

garnatxa de l’Empordà  19€ 

Croquetes casolanes  del rostit 8€     

Anxoves de l’Escala  amb   pa de coca amb   tomàquet i oli de l’Empordà 9€  

Les  nostres patates braves  8€   

* * * 

ENTRANTS 

Sopa  de peix de roca amb entrebancs de marisc i arròs de Pals   9 € 
 

Crema de carbassa amb encenalls de parmesà i oli d’alfàbrega  7 € 
 

Graellada de verdureta  de  l’hort amb romesco suau  11€ 
 

Tataky de tonyina marinada amb salsa de soja,  sobre base de guacamole     

i wasabi  12€ 
 

Amanida d’escarola amb pernil d’ànec, bolets confitats, poma, nous i 

vinagreta de codony   11€ 
 

Carpaccio de vedella amb ruca i encenalls de parmesà 10€ 
 

Timbal de verdureta escalivada  amb formatge de cabra i olivada  12 € 
 

Pasta fresca tagliatelle amb gambes,  musclos, salsa de  marisc i pil pil de 

pesto  10 € 

* * * 

ARROSOS DE PALS mínim 2 pax     

Paella del Palau amb gambes, escamarlans, sèpia i musclos · 15€ 

Arròs a la cassola de cabra de mar · 16€         

Caldereta d’ arròs de llobregant · 22€          

Paella de bolets de temporada, sèpia i escamarlans  · 15€   

Els nostres arrossos es fan al moment i tardaran 25 minuts des de la comanda 

Pa i servei 0.90 € per persona 

Tots el plats contenen al·lèrgens, consulti amb el maître . 10 % IVA inclòs 



 

PEIX DE LLOTJA segons el temps i el mercat 

Rap sencer al forn amb patates confitades a la catalana · 16€    

Suprema de lluç de palangre amb wok de verdures i carbonara de 

garotes 15 € 

Llobarro a la sal amb verduretes al vapor · 18€ 

Llom de bacallà confitat amb espinacs frescos i salsa de pebrot del 

piquillo 14 € 

*Tots els peixos es poden fer a la planxa 

* * * 

LES NOSTRES CARNS DE GIRONA 

Xai de llet  farcit amb prunes  i pinyons cuit a baixa temperatura · 17€    

Entrecot de vedella de Girona amb formatge tou dels Til.lers  amb la seva i 

salsa de pernil ibèric · 24€        

Fillet de vedella de Girona al grill i oli de mostassa amb la seva guarnició · 24€             

Filet d’ ibèric als cinc pebres i ametlles cruixents · 13€                       

Magret d’ànec de l’Empordà amb fruïts de bosc sobre cruixent de patata · 14€      

* * * 

LES POSTRES 

Mil fulls de pinya i mango amb sorbet de menta fresca i fruits del bosc · 4€    

Recuit de drap d’Ullastret amb melmelada de taronja i nous ·5€   

Tarta tatin de poma feta al moment, gelat de canyella i salsa toffee · 5€      

Simfonia de sorbets artesans amb xarop de fuites naturals · 6€          

LES NOSTRES XOCOLATES 

Mousse de xocolata negra amb sorbet de cítrics i galeta d’ametlles ·  6 € 

Trilogia de xocolates: brownie de nous, maduixes confitades,  núvol de 

xocolata blanca i pols de cacau · 5€                          

Coulant de xocolata, crema vainilla bourbon  i sorbet de la passió  · 6€         
(temps de preparació 8 minuts)                

* * * 

MENÚ INFANTIL 

         Pasta bolonyesa · 7€ 

Pollastre amb patates fregides · 7€ 

Plat combinat de pasta bolonyesa + pollastre amb patates · 10.80€ 

 *En tots els casos inclou gelat de xocolata i begudes. 

Pà i servei 0.90 €  per persona. 

Tots el plats contenen al·lèrgens, consulti amb el maître . 10 % IVA inclòs 


