
La nostra especialitat:
Arrossos i Paelles
Paella Marinera 19,50
(llagostins, escamarlans, musclos,
cloïsses i sípia)

Paella Senyoret 21,50
(llagostins, musclos, sípia, cloïsses
i calamarcets) –tot peladet–

Paella Vegetariana 16,90
(Verdures de temporada)

Arròs Negre 18,90
(sípia, cloïsses i all i oli)

Fideuà Clàssica 18,90
(sípia, cloïsses i all i oli)

Fideuà Negre 19,50
(escamarlans, sípia i romesco)

Arròs caldós de llamàntol 22,90
Arròs caldós de bacallà 19,50
i verduretes
Arròs del xef S.M.
(consultar al personal de sala)

(MÍNIM 2 PERSONES, PREUS PER PERSONA)
Consulti les opcions sense gluten.
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Q @kuletosrestaurantE

www.restaurantekuletos.com

Les carns
Confit d'ànec amb fruita 16,50
fresca i salsa de fruits vermells
Hamburguesa casolana 12,50
"al plat" amb formatge de cabra
gratinat
Entranya de vedella a la brasa 15,90
amb la seva guarnició

Per acompanyar
Patates fregides artesanes 3,50

Pa de vidre amb tomàquet, 2,50/u
oli d'oliva i escates de sal
Pa sense gluten 1,90/u

Del mar
Morro de bacallà islandès 18,90
a la mel amb “Mató” i fruits secs
Morro de bacallà a la muselina 17,50
suau amb wok de verdures
Peix fresc del dia S.M.
Consultar al nostre personal de sala

Postres casolanes

SENSE GLUTEN VEGETARIÀ

Per compartir
Calamarcets de platja a l'andalusa 12,90
amb maionesa de llima

Pernil ibèric 14,90

Anxoves del Cantàbric 9,90
amb salsa Espinaler (4 filets)

Humus libanès amb oli de sèsam, 7,90
i torradetes

Amanida Verda amb tonyina al Mòdena 10,50

Amanida de formatge de cabra, 10,90
poma, fruits secs i salsa de mel
i mostassa

Pop a la gallega amb “pimentón 19,50
de la Vera”

Graellada de verdures amb Romesco 9,90

Croquetes casolanes de la “iaia Dolors” 1,90/u.
(De què són avui?) -per unitat-

Delícies de Brie amb dolç de nabius i figues 8,50

Braves “Recasens” 5,90
amb “all i oli” d'alfàbrega i kimchee

Yummys de boniato amb maionesa 7,90
trufada i Parmesà

Milú
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS…

PRIMER PLAT A ESCOLLIR
Croquetes casolanes
de la “iaia Dolors”
Espaguetis amb salsa
de tomàquet i formatge ratllat
...... & ......

SEGON PLAT A ESCOLLIR
Escalopa de pollastre con patates
fregides i ketchup
Calamarcets a l’andalusa
amb patates fregides i maionesa
...... & ......

POSTRES
Macedònia, gelat o flam

BEGUDA
Aigua mineral 50cl o refresc

12,90
un plat

16,90
dos plats

Tintín
(MÍN. 2 PERS. - MÀXIM 8 PERS.)

ENTRANTS PER COMPARTIR
(Tots inclosos)

Amanida Verda amb tonyina al Mòdena
Delícies de Brie amb dolç de nabius i figues
Croquetes casolanes de la “iaia Dolors”
...... & ......
SEGON PLAT A ESCOLLIR
Paella Marinera (Mínim 2 pers.)
Paella Vegetariana (Mínim 2 pers.)
Arròs Negre (Mínim 2 pers.)
Fideuà Clàssica (Mínim 2 pers.)
Suggerència del xef
Peix del dia
...... & ......
BEGUDA, POSTRES O CAFÈ
Copa de vi, canya, aigua mineral (50cl) o refresc.

28,50
per persona

Les postres indicades amb l'asterisc
estan incloses en el Menú Tintín.
*

*(FINS A 12 ANYS)

Plats de nit
PLATS DISPONIBLES EN HORARI DE SOPARS

Amanida Cesar amb pollastre cruixent 11,50

Pop a la brasa amb humus libanès 20,50

Calamarcets a la planxa amb all i julivert 11,90

Llagostins a la planxa amb all i julivert 11,90

Musclos gallecs al vapor 10,50
o a la Marinera

Cloïsses vives al vi blanc 14,50
o a la Marinera

Paelles individuals (segons disponibilitat)

El menú no es pot compartir.*

Tenim Beyond Burger 10,50
com opció Vegana

Coulant de xocolata amb gelat al gust 6,50
Mort per xocolata 7,50
Sorbet de llimona al Marc de Cava 6,90

Crema Catalana* 4,75
Mel i mató amb nous* 4,75
Postres del dia* 5,50

Gelats i sorbets* 4,75
Macedònia natural* 3,90
Flam amb nata* 4,20

¡Pregunta pels nostres menús de grups!

Menús

Podem adaptar el menú per a persones
veganas o celíaques


