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Des de Ca la Nuri volem garan
“
la seguretat dels nostres clients i treballadors.

És per això que temporalment la nostra carta
ús.
reduirà el nombre de referències i serà d’un sol
res,
d’alt
entre
Confiem que aquesta mesura,
ens ajudi a tenir cura de tots.
Desde Ca la Nuri queremos garantizar
la seguridad de nuestros clientes y trabajadores.
cirá
Es por eso que temporalmente nuestra carta redu
el número de referencias y será de un sólo uso.
Confiamos que esta medida, entre otras,
nos ayude a cuidar de todos.

”

PER COMENÇAR
PARA EMPEZAR
Pa de coca amb tomàquet de penjar
Pan de coca con tomate de colgar

2,60

Pernil ibèric
Jamón ibérico

19,10

Amanida de l’hort amb verdures de temporada KM0*
Ensalada del huerto con verduras de temporada KM0*

9,40

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

7,80

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

14,60

Calamars a l’andalusa
Calamares a la andaluza

12,90

Musclos a la planxa amb picada d’all i julivert
Mejillones a la plancha con picada de ajo y perejil

10,20

Patates braves picantones
Patatas bravas picantonas

7,60

Bunyols de bacallà amb allioli suau de codony
Buñuelos de bacalao con alioli suave de membrillo

8,90

Croquetes de rostit (4 u.)
Croquetas de cocido (4 uds.)

7,90

Cloïsses a la planxa
Almejas a la plancha

13,95

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

12,10

* Consulta al cambrer quines verdures i hortalisses tenim avui.
* Consulta al camarero que verduras y hortalizas tenemos hoy.
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.

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

Gira el full per trobar
els nostres arrossos
Gira la hoja para
encontrar nuestros arroces

ARROSSOS CA LA NURI
ARROCES CA LA NURI

€/persona

Paella Ca la Nuri*
Paella Ca la Nuri*

20,20

Arròs caldós de bou de mar
Arroz caldoso de buey de mar

25,40

Arròs negre amb carxofes i escamarlans
Arroz negro con alcachofas y cigalas

21,50

Arròs de secret ibèric i calamars
Arroz de secreto ibérico y calamares

21,20

Fideuà amb llagostí, escamarlà, musclos,
cloïsses i sípia
Fideuá de langostino, cigala, mejillones,
almejas y sepia

19,50

Arròs de verdures de temporada
Arroz de verduras de temporada

18,20

* JUDIT MASCÓ APADRINA
ARRÒS SOLIDARI • ARROZ SOLIDARIO
*Amb cada Paella Ca la Nuri col·laborem amb:
*Con cada Paella Ca la Nuri colaboramos con:

MAR I MUNTANYA
MAR Y MONTAÑA
Rap amb verduretes
Rape con verduritas

22,60

Peix del dia al forn amb all, bitxo i patatones
Pescado del día al horno con ajo, guindilla y patatitas

21,50

Filet de vedella amb suc de rostit i patates
Solomillo de ternera en su jugo con patatas

21,90

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

I PER POSTRES...
Y DE POSTRE...
Escuma de crema catalana cremada amb carquinyolis
Espuma de crema catalana quemada con carquiñolis

4,90

Brownie de xocolata amb gelat de vainilla de Madagascar
Brownie de chocolate con helado de vainilla de Madagascar

5,50

El nostre cheesecake amb fruits vermells
Nuestro cheesecake con frutos rojos

5,20

Torrada de Santa Teresa amb gelat de iogurt
Torrija con helado de yogur

5,50

Gelats i sorbets artesans
Helados y sorbetes artesanos

4,50

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.

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

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

platja.calanuri.com

932 218 323
www.calanuri.com

