CAN QUER cuina casolana

Entrants:
-Amanida verda
-Amanida pagesa
-Amanida de formatge de cabra i fruits secs
-Torrades amb anxoves i pebrot escalivat
-Mi cuit d'ànec gras amb reducció de Pedro
Jimenez, pa d'espècies i confitura de poma
-Sortit d'embotits del país i pa amb tomàquet
-Sortit de formatges i pa amb tomàquet
-Espàrrecs blancs amb amanida (+ pernil serrà 1.00€)
-Espàrrecs verds a la brasa amb formatge de cabra

4.90
7.80
7.80
7.80
9.00
6.80
7.50
6.30
7.50

gratinat i melmelada de maduixa

-Pernil ibèric de Jabugo amb pa amb tomàquet
-Espatlla ibèrica d'aglà 5 jotes amb pa amb
Tomàquet

-Canalons casolans
-Croquetes de la casa

10.50
12.00
6.30
5.50

Arrossos:
-Paella mixta
-Paella de peix i marisc
-Fideua de peix i marisc amb all i oli
-Arròs caldos amb llamàntol
-Arròs negre amb sèpia

8.60
11.90
11.00
14.50
10.00
10% IVA. inclòs
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Carns a la brasa:
-Graellada de carn

(1/8 de pollastre i conill, xai, llom i botifarra)

-Xai

12.00
9.50

(costella, mitjana i cuixa)

-Conillet amb all i oli
-Entrecot de vedella de Girona

(550-600 g)

12.90
14.00

( + salsa rocafort o pebre verd 2.50€ )

-Botifarra de la casa
-Pollastre
-Peus de porc

amb fesols saltejats

6.70
6.00
6.20

Cuinats:
-Magret d'ànec amb puré de castanyes i

11.50

-Ànec a la taronja
-Peus de porc amb gambes o cargols
-Galta de porc desossada i farcida de
bull blanc i negre
-Secret de porc ibèric amb salsa de foie,

9.00
10.70
7.50

salsa de ratafia

llavors de rosella i reducció de vi negre i panses

-Filet de vedella amb salsa de ceps

8.50
16.10

10% IVA. inclòs
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Cargols a la llauna:
-Cargols
-Cargols
-Cargols
-Cargols

vinagreta
all i oli
cansalada
tres gustos

9.20
9.20
9.20
9.20

Peixos:

-Graellada de peix

16.80

(rosada, mussola, lluç, sèpia, gambes, escamarla,
musclos i escopinyes)

-Sèpia a la planxa amb all i julivert i la seva

8.60

-Gambes llagostinera a la planxa
-Lluç amb salsa verda, espàrrecs verds i

8.00
9.50

Guarnició

Escopinyes

-Llom de bacallà amb salsa de mel i pinyons
-Llenguado a la planxa
(a la menier 1.50€ +)

-Musclos al vapor
-Escopinyes a la planxa
-Pop a la gallega
-Calamars a la romana

10.50
12.30
5.60
7.70
10.50
6.10

10% IVA. inclòs

CAN QUER cuina casolana

Postres:
-Pastís del dia
-Crema catalana
-Crema catalana amb nata i xocolata
-Flam d’ou casolà, de mató i codony, o coco
-Flam amb nata
-Quallada casolana
-Mató amb mel
-Sopa iogurt

3.50
3.00
4.10
2.90
3.90
2.50
3.50
2.50

-Fruita seca amb moscatell
-Sortit de galetes amb moscatell
-Nata amb nous
-Valencia

3.50
4.20
2.90
4.20

(iogurt natural, melmelada de maduixa, colís de fruites)

(gelat de vainilla amb suc de taronja)

-Suc de taronja natural
-Pinya natural

3.00
2.75

Gelats:
-Whisky, pastís
-Crocant, terrina
-Llimona glaçada
-Sorbet de llimona
-Coco glaçat
-Trufes
-Trufes amb nata

3.90
4.30
3.80
3.80
4.00
3.70
4.70

10% IVA. inclòs
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Carta de vins i caves:
Negres
-De la casa
-Bach Vinya Extrísima, D.O. Catalunya
( Cabarnet Sauvignon-Merlot-Tempranillo )

-René Barbier

clàssic, D.O. Penedés

( Tempranillo-Garnaxa-Monastrell )

-Sangre de Toro, D.O. Catalunya
( Garnatxa-Carinyena )

-Marques de Caceres

criansa, D.O. Rioja

( Tempranillo )

-Bordón criansa, D.O.

Rioja

( Tempranillo-Garnatxa )

-Vinya Pomal criansa, D.O. Rioja
( Tempranillo )

-Vinya Pomal reserva, D.O. Rioja
( Tempranillo )

-Enate, D.O. Somontano

3.80
6.50
6.00
7.50
11.90
10.50
11.90
18.30
10.50

( Cabernet Sauvignon-Merlot )

-Frau Guerau criansa, D.O. Catalunya

11.50

( Garnatxa-Syrah-Carinyena)

-Valdubon Roble, D.O. Ribiera del Duero

11.00

( Tempranillo )

Rosats
-De la casa
-Castell Peralada, D.O. Empordà
( Garnatxa-Samsó )

-Torres de Casta, D.O. Catalunya
( Garnatxa Tinta-Mazuelo )

-Enate, D.O. Somontano
( Cabarnet Sauvignon)

-Cresta Rosa agulla, D.O. Empordà

3.80
6.50
6.80
12.50
6.50
10% IVA. inclòs
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( Garnatxa-Samsó )

-Mateus Rose
-Floresta, , D.O. Empordà

7.00
6.00

( Merlot, Garnatxa, Samsó i Ull de Llebre )

Blancs
De la casa
Blanc Pescador agulla sec, D.O. Empordà
( Macabeo- Chardonnay )

Castell Perelada blanc de blancs,D.O. Empordà
( Macabeo-Chardonnay )

Vionta

albariño, D.O. Rias Baixes

3.80
7.20
6.75
15.50

( Albariño )

Caves:
Ària Segura Viudes brut nature
Anna de Codorniu brut
( Chardonnay- Parellada )

Mont-Ferrant brut reserva
( Macabeo-Xarel·lo-Perellada )

Llopart brut natura reserva
( Macabeo-Xarel·lo-Parellada-Chardonnay )

Brut Barroco Freixenet

9.60
14.00
12.00
17.90
15.00

( Macabeo-Xarel·lo-Perellada )

10% IVA. inclòs
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Beguda:
Aigua 1 litre
Aigua amb gas
Gasosa 1 litre
Aigua ½ litre
Aigua amb gas
Gasosa ½ litre
Aigua petita
Aigua amb gas
Gasosa petita
Refrescos

1 litre

½ litre

petita

(coca-cola, fanta, sprite,nestea,…)

Tònica
Cacaolat
Cervesa Estrella
Cervesa Sant Miquel
Cervesa sense alcohol
Quinto Estrella
Voll damm
Canya cervesa
Canya petita cervesa
Gerra cervesa
Suc
( Taronja, préssec, pinya )

2.50
2.50
2.60
1.75
1.75
1.75
1.20
1.20
1.20
2.20
2.05
1.90
1.80
1.80
1.90
1.40
1.90
1.80
1.40
2.50
2.10

Sangria de vi
Bitter Kas
Martini negre o blanc

7.50
1.90
2.20

Pa i cobert
Pa torrat i cobert

0.90
1.40
10% IVA. inclòs

