MENJAR PER EMPORTAR
L’oferim TOTS els dies

A CASA
...AVUI NO CUINES
Tenint en compte que el menjar per emportar el fem al moment,
per oferir-lo amb la màxima qualitat, recomanem comanda prèvia de 2 hores
A partir de 40€ et regalem una ampolla de vi o una de cava (+3€) o dos refrescos (no vàlid per als packs)

PLATS PER PICAR

ARROSSOS I PAELLES
Mínim 2 racions - a partir de 8 racions. 10% de descompte
S’entrega amb la paella de la cocció amb un depòsit de 10€,
que es retorna quan s’entrega la paella

• Arròs tot pelat de marisc ”Perellada”
• Fideuà amb sípia i all-i-oli
• Arròs negre
• Paella marinera tradicional
• Paella de verdures de temporada
• Risotto d´abadejo
• Arròs caldós de llamàntol

9€/ració
8€/ració
9€/ració
11€/ració
9€/ració
11€/ració
15€/ració

• Tempura de calamars “original el Parc” (14u.)

13€

• Guacamole Casolà Amb Nachos

6.6€

• Humus amb torradetes

5.5€

• Anguila del Delta Fumada amb torradetes

11€

• Bunyols d´abadejo (12u.)

11€

• Croquetes casolanes de pernil i pollastre

1,1€/unitat

• Croquetes vegetarianes

1,1€/unitat

• Steak tàrtar de Filet de vedella amb torradetes

20€

MARISC BULLIT
El preu de TOT el marisc pot variar segons el mercat. S’entrega amb salsa tàrtara i romesco
Comanda prèvia de 48 hores

• Bou de mar
• Llagostí de la Ràpita(300gr)

14€
17€

• Llamàntol
• Cargol de mar(500gr)

18€
13€

ESTIL JAPONÈS I ORIENTAL
PLATS PER COMPARTIR
• Amanida Japonesa d’algues i peix fresc amb sèsam negre
11€
• Yakisoba saltat amb verdures
11€
• Yakisoba saltat amb verdures i llagostins
14€
• Tempura de verdures KAKIAGE amb salsa tentsuyu
13€
• Tàrtar de tonyina Balfegó amb torradetes
20€
• Tartar de salmó fresc amb torradetes
16,5€
• La Roda del Parc - varietat de makis, niguiris, sashimi (40u.)
40€
• ½ Roda del Parc - (20u.)
21€

SUSHI A LA CARTA
FUTOMAKIS
rotllos de sushi gros
1,6€/u. (mínim 8 unitats)
Vegetal: espinacs - alvocat - pastanaga - surimi - espàrrec verd
Salmó - alvocat - formatge fresc
Tonyina - cogombre - maionesa wasabi
Pollastre cruixent mostassa - enciam
MAKIS
URAMAKIS

rotllo tradicional

rotllo invertit amb l’arròs fora

1,3€/u. (mínim 8 unitats)

1,8€/u. (mínim 8 unitats)

Salmó - alvocat - formatge fresc
Tonyina - cogombre - maionesa - wasabi

Salmó “Soasado” - formatge fresc -“huevas” de peix
Tonyina “Soasada” - cogombre -maionesa wasabi

MENJAR PER EMPORTAR
L’oferim TOTS els dies

ELS PACKS DEL PARC
PER EMPORTAR
Tenint en compte que el menjar per emportar el fem al moment,
per oferir-lo amb la màxima qualitat, recomanem comanda prèvia de 2 hores
(Preu per Pack)

PACK PAELLA 38€

PACK JAPONÈS 42€

(Per 2 persones)

(Per 2 persones)

PER PICAR

PER PICAR

Preu per Pack

Amanida vegetal
Tempura de calamars
Anguila fumada amb torradetes

SEGON A ESCOLLIR
2 Arròs tot pelat

Preu per Pack

1/2 Tàrtar de Salmó
1 Fideus de Blat yakisoba amb verdures
½ Roda japonesa

*****

Ampolla de vi o 2 refrescos
o ampolla de Cava (+3€)

2 Arròs Negre
2 Fideuà

*****

Ampolla de vi o 2 refrescos
o ampolla de Cava (+3€)

PACK MARISCADA 99€
freda “Barco Frío”
Preu per Pack

PACK VEGETARIÀ 26€
Preu per Pack

(Per 2 persones)

PER PICAR
Guacamole Casolà Amb Nachos
Humus amb torradetes

(Per 4 persones)
Comanda prèvia de 48 hores
S’entrega amb salsa tàrtara i romesco

1 Bou de mar
1 Llamàntol
200 gr. Llagostí de la Ràpita
4 Escamarlà

2 Mini hamburgueses vegetals

200 gr. Cargol de mar

1 Durum vegetal

50 gr. Bígaro

(enciam, tomàquet, alvocat, espàrrecs blancs, etc.)

10 Camaró

*****

20 Musclos amb vinagreta

Ampolla de vi ecològic o 2 refrescos
o ampolla de Cava (+3€)

8 Cloïsses ﬁnes al vapor
4 “Canyuts”

*****

Ampolla de vi o Cava Brut Nature

