
Si necessites més informació sobre els al·lèrgens de la carta, si et plau, 
contacta amb un membre de l’equip. IVA inclòs.

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.

CARTA SERVEI
D’HABITACIONS

TAPES I SNACKS 
Pernil ibèric de gla (80 g) 26,50 €

Croquetes de pernil ibèric  10,50 €

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

     14,50 €

Camiral Club Sandwich
amb pollastre a la brasa, bacó, formatge edam, 
tomàquet, ous remenats i maionesa de mostassa

16,50 €

Hamburguesa de vedella de Girona
amb bacó, ceba confitada, formatge edam,  
enciam i tomàquet

18,50 €

Pepito de filet de vaca 
amb pebrots verds fregits i ceba confitada 

16,50 € 

Patates fregides  6,50 €

PLATS PRINCIPALS
Selecció de pasta:
penne o tagliatelle amb formatge parmesà   
i salsa bolonyesa o napolitana

12,50 €

Rap 
amb salsa pil-pil, carxofes i bolets de temporada

28,50 €

Lluç 
amb pèsols, espàrrecs verds i múrgoles

26,50 €

Filet de vaca madurat
amb patates gratinades i pebrots del piquillo,  
calçots i salsa de pernil ibèric

32,50 €

Terrina de xai
amb patates i cebetes confitades i salsa de mel

26,50 €

POSTRES
Gofra de selva negra
Pa de pessic de cacau, cireres kirsh i chantilly 

6,50 €

Cassoleta de maduixes amb nata  
Crema de maduixes, maduixes naturals i chantilly  
de xocolata blanca i vainilla

6,50 €

Tiramisú  
amb prunes al porto 

8,00 €

Amanida de fruites de temporada    
amb flor de taronger i roses 

8,00 €

CARTA INFANTIL
Truita a la francesa
amb pa de coca torrat amb tomàquet i oli d’oliva

8,00 €

Mitja ració de penne  
amb salsa bolonyesa o napolitana

9,50 €

Lluç a la planxa   
amb verdures saltades

14,50 €

Pollastre arrebossat 
amb patates fregides

14,50 €

CARTA DE NIT
Minibol d’amanida
amb endívies, nous i formatge blau

6,50 €

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

13,50 €

Penne 
amb salsa napolitana

12,50 €

Formatge Fermió 
amb pa carasau 

12,50 €


