1 Picasso

5 Club Nautic Estartit

Hotel - Restaurant

Restaurant

8 La Xula

Restaurant

Torroella de Montgrí

Platja de la Gola del Ter

L’Estartit

Passeig Marítim, s/n

L’Estartit

Carrer de la Platja, 26

www.hotelpicasso.net

Tel. 972 75 75 72

www.cnestartit.es

Tel. 972 75 04 01 · info@cnestartit.es

restaurantlaxula@gmail.com

Tel. 972 64 88 56

Entrants: Assortiment de clova al vapor
(musclos, cloïsses, tellerines, escopinyes, cargols punxencs)

Entrants: Amanida de tomàquet i musclos amb escabetx /
Escopinyes al vi blanc / Gambes a «l'ajillo» / Musclos a la marinera

Entrants: Musclos de roca amb el nostre escabetx /
Tempura de Llagostins i verduretes de l'època / Escopinyes

Plat principal:
Turbot a la donostiarra

Plat principal: Arròs de marisc, llagostins i gamba

Plat principal: Rapet al forn
Postres: Tarta Tatín amb gelat de vainilla

Postres a escollir:
Crema catalana, pastís de poma o xocolata pa, oli i sal

Preu: 39 euros / persona · Mínim 2 persones

2 Sunyer

Postres:
Pinya natural amb gelat de coco
Restaurant - Cafeteria

Torroella de Montgrí

Passeig de Catalunya, 63

Preu: 35 euros / persona · Mínim 2 persones. Només caps de setmana.
Cal fer reserva prèvia.

Preu: 36 euros / persona · Mínim 2 persones. Cafè inclòs.
El menú es servirà en dies laborables. En cas d'alguna intolerància
o al·lèrgia es prega comunicació prèvia per poder adaptar el menú.

Tel. 972 762 252

Entrants: Canapès de salmó / Musclos amb verdura i vinagreta /
Navalles a la marinera / Cloïsses amb la seva salsa verda

6 La Gaviota

9 Medes II

Restaurant

L’Estartit

Plat principal: Llobarro al forn amb fruits di mare

Hotel - Restaurant

Passeig Marítim, 92

L’Estartit

Guillem de Montgrí, 38

Tel. 972 75 20 19

www.hotelmedes.com

Tel. 972 75 08 80 · info@hotelmedes.com

Postres: Coulant de xocolata amb gelat de vainilla
Aperitius: Escopinyes amb salsa verda / Musclos de roca al vapor

Preu: 35 euros / persona

3 Alba

Entrants: Assortiment de marisc (navalles, escamarlans,
petxina variada, gambes, cargols punxencs i cloïsses)

Restaurant

L’Estartit

Plaça de l'Església, 2
Tel. 972 75 14 22

Plat principal: Corbina al forn amb patates
Postres: Mousse de xocolata blanca a la papillota

Entrants: Musclos a la marinera / Navalles a la planxa amb
picada d’all i julivert / Sepieta baby saltejada amb favetes Baby
Plat principal: Arròs caldós «Mas Pla de Pals»
amb llobregant i sèpia de l’Estartit
Postres a escollir: Coulant de xocolata «recepta pròpia»
amb gelat de vainilla Bourbon o
Pastís de formatge «recepta original La Viña» fet a casa

Preu: 37 euros / persona

7 La Sal

Còctel de benvinguda
Entrants: Escabetx de musclo i xirivia amb poma Granny Smith
Escopinyes a la crema de sèpia i caviar
Navalles a baixa temperatura, salsa d'ostres i mató aeri
Gambes fumades amb rocs de les Medes i oli del seu cap
Plat principal: Dorada a la brasa amb cloïsses
i cocotxes de terra
Postres: Sorbet de llima i Maria Lluïsa,
toffee de mango i galeta àcida
Preu: 42 euros / persona

10 Nereida

Restaurant

Hotel

L’Estartit

Passeig Marítim, 19

L’Estartit

Avinguda de Grècia, 61

www.lasalrestaurantestartit.com

Tel. 972 75 09 76

www.hotelnereida.com

Tel. 972 75 07 75

Preu: 40 euros / persona · Mínim 2 persones. Cal fer reserva prèvia.

Aperitiu: copa de cava i torrada amb anxova i tàrtar de tomata

4 Can Dalfo

Hostal - Restaurant

L’Estartit

C/ del Port, 10 - C/ Santa Anna, 13

www.hostaldalfo.com

Tel. 972 75 10 32 · info@hostaldalfo.com

Primer plat: Musclos al vapor acompanyats de gambeta,
escamarlans i llagostins

Entrants: Musclos de roca al pesto /
Vieres (zamburiñas) a la planxa / Gambes de Palamós a la planxa

Entrants: Tellerines / Gambes a la planxa /
Musclos al cava / Tàrtar de tonyina i advocat
Plat principal a escollir: Turbot a la planxa o al forn /
Llobarro a la planxa o al forn / Paella marinera / Sarsuela

Plat principal: Peix fresc del dia (a la planxa o a la donostiarra)
Postres a escollir: Recuit de drap d'en Pauet amb mel
o Carpaccio de pinya amb sorbet de coco

Postres a escollir: Pastís Ginkgo /
3 boles de gelats de l'Angelo al gust / Pastís de formatge

Segon plat: Turbot i sèpia de l'Estartit amb patates estofades
Preu: 39 euros / persona · Mínim 2 persones

Preu: 40 euros / persona

Postres: A escollir de la carta
Preu: 39 euros / persona · Mínim 2 persones.

Tots els menús inclouen: aigua i vi Celler Castell de Perelada DO Empordà

Tots els preus són per persona i inclouen IVA (10%)

