Els clàssics
per començar
Delícies de tempura de rap & maionesa i romesco

13,75€

Els Sevillanos del Kur·sal

12,25€

Patates extra braves
Seitons a l’andalusa amb bouquet d’enciams
Niu cruixent amb croquetes artesanes i bouquet
d’amanida fresca

6,75€
10,75€
7,50€

Escamarlans de Vilanova saltejats al wok

15,90€

Gambes vermelles saltejades

16,20€

Encenalls de pernil ibèric de gla amb pa amb tomàquet

22,60€

Cervesa artesana ... consulta’ns

Apte per celíacs. Informar al personal de sala per tal d’assegurar la traçabilitat
Preus amb IVA inclòs
Servei de pa i aperitiu 1,30 €

Entrants frescos
Tàrtar de salmó amb un toc de sèsam torrat i xips de patata

14,60€

Simfonia de fruita de temporada amb llagostins marinats

13,60€

Amanida amb medalló de formatge de cabra i infusió de fruits
vermells

13,95€

Carpaccio de carbassó amb encenalls de foie i vinagreta
de fruits secs & bouquet d’enciams

13,15€

Carpaccio de vedella de Girona amb encenalls de
parmesà, orenga i oli de fruits secs

12,80€

Carpaccio de salmó amb oli d’anet

13,20€

Amanida de l’hort de l’entorn amb tonyina

10,75€

Gaspatxo de la “Doris” amb verduretes cruixents

8,50€

Entrants creatius
Timbal de tomàquet amb bajoques, pinyons & seitons
marinats i escuma de vichysoisse

14,85€

Timbal de “trinxat de l’Empordà” amb pop a la gallega

12,50€

Calamarsets farcits de llagostins amb oli aromàtic

18,50€

Ous estrellats amb penil ibèric de gla i patates naturals

14,90€

Apte per celíacs. Informar al personal de sala per tal d’assegurar la traçabilitat
Preus amb IVA inclòs
Servei de pa i aperitiu 1,30 €

De la mar al plat
Corvall de platja xapat amb fals caneló de mango i

19,00€

llagostins
Romesquet de rap, llagostins, cloïsses, musclos

21,90€

i escopinyes
Suprema de lluç amb verdures saltades al wok & xips

13,75€

d’hortalisses
Salmó saltejat amb salsa teriyaki

12,90€

Orada salvatge a la sal amb la guarnició del dia

16,00€

Llenguado i llagostins a la planxa amb toc cítric

19,25€

Amb carns de
casa nostra
Filet de vedella amb foie fresc amb la seva salsa

23,00€

Entrecot de vedella (200 gr) amb guarnició del dia

17,00€

Melós de bou confitat i rostit de salsa d’Oporto

13,50€

& micro verdures
Costelles de cabrit a la milanesa amb patates trencades
Llonganissa a la planxa amb patates

Apte per celíacs. Informar al personal de sala per tal d’assegurar la traçabilitat
Preus amb IVA inclòs
Servei de pa i aperitiu 1,30 €

18,60€
8,80€

La closca
Musclos de roca al vapor

9,50€

Cloïsses de carril al seu suc

14,50€

Escopinyes al pebre

12,75€

Els nostres arrossos
Fideuà marinera amb musclos, cloïsses i all i oli

12,25€

Arròs negre amb calamarsets i cloïsses

14,20€

Paella Kur·sal amb sípia, cloïsses, musclos, escopinyes,
llagostins i escamarlans

18,50€

Arròs mariner de rap, escopinyes, cloïsses, llagostins i
gambes

17,75€

Arròs cremós de calamarsets, carxofes i musclos

15,95€

Arròs caldós de llamàntol amb cloïsses i musclos

21,50€

Arròs saltat amb verdures, carxofes i bajoques

10,75€

Arròs de mar i muntanya amb conill, pollastre, gambes,
cloïsses i musclos

16,00€

*totes les elaboracions dels arrossos, mínim per a dues persones

Apte per celíacs. Informar al personal de sala per tal d’assegurar la traçabilitat
Preus amb IVA inclòs
Servei de pa i aperitiu 1,30 €

El t a st et Kur· s al
(per taula complerta)
Degustació de vermut
·············································································

Entrant s p er c omp ar ti r a l c ent re de la t a u la
Delícies de tempura de rap & maionesa i romesco
Plat de closca (a escollir)
Carpaccio de carbassó amb encenalls de foie i vinagreta
de fruits secs & bouquet d’enciams
Els Sevillanos del Kur·sal
·············································································

Pla t pr i nci p al
Paella Kur·sal amb sípia, cloïsses, musclos, escopinyes, llagostins i
escamarlans
·············································································

Po s tre
Gelat variat de tres boles a escollir (vainilla, xocolata, maduixa i torró)
·············································································
29,75€

Apte per celíacs. Informar al personal de sala per tal d’assegurar la traçabilitat
Preus amb IVA inclòs
Servei de pa i aperitiu 1,30 €

El moment
dolç
Escuma de crema catalana

6,90€

Flam casolà Kur·sal

5,00€

Mousse de xocolata negra amb crema de vainilla

6,00€

Macedònia de fruita natural

5,75€

Gelat variat de tres boles a escollir
(vainilla, xocolata, maduixa i torró)

8,00€

Coulant de xocolata

7,00€

Brownie amb gelat de vainilla i xocolata fosa

7,50€

Iogurt natural amb fruits vermells

5,00€

Tiramisú

6,00€

Apte per celíacs. Informar al personal de sala per tal d’assegurar la traçabilitat
Preus amb IVA inclòs
Servei de pa i aperitiu 1,30 €

