MÉS QUE PA
MÁS QUE PAN
Pa de coca amb tomàquet de penjar
i oli d’oliva verge extra (2 u.)
Pan de coca con tomate de colgar
y aceite de oliva virgen extra (2 uds.)

2,60

Fuet d’Ordeix de Vic amb
pa de coca amb tomàquet
Fuet de Ordeix de Vic con
pan de coca con tomate

7,10

Pernil Ibèric tallat a mà
Jamón Ibérico cortado a mano

ARROSSOS CA LA NURI
ARROCES CA LA NURI

ELS DE SEMPRE
LOS DE SIEMPRE

Croquetes de l’àvia (4 u.)
Croquetas de la abuela (4 uds.)

7,80

Peix a l’espatlla amb la
seva guarnició
Pescado a la espalda con
su guarnición

Bunyols de bacallà amb melmelada
de tomàquet i gingebre
Buñuelos de bacalao con mermelada
de tomate y jengibre

8,90

Rap a la brasa amb verduretes
Rape a la brasa con verduritas

22,10

Romesquet de peix
“Romesquet” de pescado

19,70

Mandonguilles guisades
amb calamarsons
Albóndigas guisadas
con chipirones

15,60

Filet de vedella a la brasa
amb patates
Solomillo de ternera a la brasa
con patatas

21,20

Calamars a l’andalusa
Calamares a la andaluza

19,10

13,20

Freginada de la llotja
Fritura de la lonja

12,50

Musclos a la planxa
amb all i julivert
Mejillones a la plancha
con ajo y perejil

PER COMENÇAR
PARA EMPEZAR
10,50

Closca del Delta de l’Ebre
Conchas del Delta del Ebro

13,60

Amanida tèbia de carxofes,
pernil ibèric i ou mollet
Ensalada tibia de alcachofas,
jamón ibérico y huevo “mollet”

13,50

Sípia trossejada a la planxa
amb all i julivert
Sepia troceada a la plancha
con ajo y perejil

11,50

Daus de salmó marinat a casa
amb mostassa i miso
Dados de salmón marinado en casa
con mostaza y miso

8,90
14,90

Caneló de carbassó farcit de
samfaina amb pesto vegà
Canelón de calabacín relleno de
“samfaina” con pesto vegano

9,70

Albergínies fregides amb mel i sèsam
Berenjenas fritas con miel y sésamo

7,80

Pebrots del Padrón
amb un toc de llima
Pimientos del Padrón
con un toque de lima

7,20

Les braves Ca la Nuri
Las bravas Ca la Nuri

7,60

FÓRMULA DE NIT
FÓRMULA DE NOCHE

25€*
pax.

Màxim 8 persones | Máximo 8 personas

Un plat de
Un plato de

+

o

Un plat de
Un plato de

“

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

”

9,20

Sopa de pescadors
Sopa de pescadores

Amanida de l’hort
Ensalada de la huerta

+

o

Pa i postres
o cafè
Pan y postre
o café

*Begudes no incloses | *Bebidas no incluidas
*No acumulable a altres ofertes.
*No acumulable a otras ofertas.

Paella Ca la Nuri
Paella Ca la Nuri

19,80

Rossejat mariner de fideus
“Rossejat” marinero de fideos

18,20

Arròs negre amb gamba vermella
Arroz negro con gamba roja

22,70

Arròs de Pals amb secret ibèric
i escamarlà
Arroz de Pals con secreto ibérico
y cigala

20,50

Arròs del senyoret
Arroz del señorito

21,50

Arròs de verdures ecològiques
Arroz de verduras ecológicas

17,20

ARRÒS SOLIDARI · ARROZ SOLIDARIO

SERGI ROBERTO

Arròs melós amb foie
i carpaccio de gamba

21,60*

Arroz meloso con foie
y carpaccio de gamba
*1€ per combatre l’E.L.A.(Esclerosi Lateral Amiotròfica)
*1€ para combatir la E.L.A.(Esclerosis Lateral Amiotrófica)

#calanuri
platja.calanuri.com

MAR I MUNTANYA
MAR Y MONTAÑA

Celíac | Celíaco

Vegetarià | Vegetariano

Vegà | Vegano

Si tens alguna al·lèrgia o intolerància, avisa al cambrer
Si tienes alguna alergia o intolerancia, avisa al camarero

IVA inclòs | IVA incluido
Increment del 10% a la terrassa | Incremento del 10% en terraza

Preu per persona || Precio por persona

SUGGERIMENTS DEL XEF
SUGERENCIAS DEL CHEF

“

Elaborem
la nostra carta amb
productes frescos i de temporada.
Per això el nostre xef incorpora cada
setmana noves propostes, segons què
arriba del mercat i de la llotja.
Elaboramos nuestra carta con productos
frescos y de temporada. Por eso nuestro
chef incorpora cada semana nuevas
propuestas, según lo que llega
del mercado y de
la lonja.

”

20,50

