Carta servei
d’habitacions
Mengi còmodament a l’habitació amb la nostra
carta de productes de proximitat. Elaborada pel
guardonat xef executiu David Vives, la influència
de la cuina catalana es percep en tots els plats,
des de la nostra selecció de tapes fins a les
temptadores postres.

Tapas i snacks
Pernil ibèric d’aglà (80 g) 		

23,50 €

D.O. Dehesa de Extremadura

Croquetes de pernil ibèric		

9,50 €

Amanida Cèsar		

13,50 €

de pollastre amb enciam llarg, salsa Cèsar, croûtons i bacó

Camiral Club Sandwich		

15,50 €

Pollastre a la brasa, bacó, formatge edam, tomàquet,
ous remenats i maionesa de mostassa

Hamburguesa de vedella de Girona

18,50 €

Bacó, ceba confitada, formatge edam, enciam i tomàquet

Hamburguesa de tonyina 		

17,50 €

Alvocat, tomàquet sec, mizuna i shiso verd

Patates fregides

5,50 €

Plats principals
Selecció de pasta

12,50 €

Penne o tagliatelle amb formatge parmesà
i salsa arrabbiata, bolonyesa o napolitana

Llobarro		

32,00 €

Amb salsa de ruca i caviar

Llenguado amb salsa verda		

27,50 €

Amb minicarbassons i pak choi

Filet de vaca gallega madurat

27,50 €

Terrina de pebrot escalivat, minicarbassons i pastanagues
saltades. Salsa de vedella amb pebre de Sichuan

Espatlla de xai cuita a baixa temperatura

24,50 €

i desossada amb albergínia, escuma de patata i formatge
d’ovella i salsa de xai amb comí

Postres
Barreta de xocolata blanca amb nous pacanes

6,50 €

Brownie de xocolata blanca amb mousse
de nous pacanes i caviar cítric

Crème brûlée amb xantillí de coco		

6,50 €

Crème brûlée de vainilla i xantillí de llet de coco		

Mousse de xocolata amb albercocs i caramel

6,50 €

Mousse de xocolata en coulant amb salsa lleugera
de caramel i albercocs

Amanida de fruites de temporada			

6,50 €

Carta infantil
Croquetes de pollastre		

8,00 €

amb patates fregides

Truita a la francesa			

8,00 €

amb pa de coca torrat, tomàquet i oli d’oliva extra

Mitja ració de penne

8,00 €

a la bolonyesa o a la napolitana

Lluç

12,50 €

amb verdures saltades

Fingers de bacallà		

12,50 €

amb patates fregides

Escalopa de vedella arrebossada		

12,50 €

amb amanida d’enciam i tomàquet

Pit de pollastre a la brasa		

12,50 €

amb puré de patates

Carta de nit
Minibol d’amanida

5,50 €

Ruca, bulb de fonoll, remolatxa i pera

Healthy wrap 		

13,50 €

Wrap d’alvocat amb formatge de Burgos, pesto,
fulles verdes, llavors torrades i quinoa

Penne a la napolitana		

12,50 €

Formatge Fermió		

12,50 €

amb pa carasau

Si necessita més informació sobre els al·lèrgens de la carta,
si us plau, contacti amb un membre de l’equip. IVA inclòs.

