L'HORT DEL RECTOR
Acabes d’arribar a un restaurant Km0 d’Slow Food...saps què vol dir?
Cuinem des del cor i treballem amb aliments de màxima qualitat compartint
el nostre coneixement amb altres restaurants Km0 per millorar el vincle entre
la terra i la gastronomia local. Ens agrada cuinar, i ens agrada que els nostres
clients rebin a taula el que nosaltres estimem a la cuina.

Mú tаta-Pа

La Carme us ofereix un viatge gastronòmic per la nostra geografia i
la seva cuina i us proposa:

El tot 10:
Una degustació de vuit plats, dues postres, pa i aigua.
Es serveix a taula completa - 58

Carme Picas, Ambaixadora de la Gamba de Palamós 2019

Tenim a la vostra disposició informació completa sobre al-lèrgens, consulteu-nos

Pa-Pа
“Corte de foie” amb coca d’anís 4/u
Tempura de bledes i brandada de bacallà amb botifarra negra dels Casals 4/u
Tartar de tonyina salvatge i wasabi del Montseny 8

Ht

Milfulles de siurenys, amb pernil i formatge Baldat 18
Hummus amb arrels, “pico de gallo” i pa libanès 10
“Taco” d’albergínia, sardina fumada i iogurt especiat 15
Ensaladilla de temporada amb olives i ou potxat 16
Amanida de tardor: bonítol i verat marinats, bolets, caqui, castanya, magrana i codonyat 18
Pasta fresca amb “carbonara” de gírgola de castanyer del Montseny 16

M i/o muya

Carpaccio de gamba de Palamós amb mel d’avet i pinyons 24
Pop i cansalada del coll, trinxat de vegetals i allioli picant 24
Bacallà, pil-pil d’all negre i fesols d’esgranar 22
Arròs de l’Estany de Pals amb conill, sèpia i bolets 22
Conill sense feina amb escamarlans 24
Roast-beef de vaca de la Garrotxa, maionesa d’anxova i wasabi del Montseny 26
Caneló XL de rostit amb beixamel de bolets i rostit de salsafins 20

Ptr

Panera de pans rústics 5

Formatges de pastor amb melmelades de la Carme i torrades 12
Flam de carbassa, escuma de iogurt i yuzu 6
Xocolata i taronja amb sorbet de mandarina 7
Pera “al vi”: acompanyada amb granissat de most, sorbet de gerds i compota de vi i fruits vermells 7
Sorbets i gelats 6

Apte per a vegetarians

Apte per a celíacs

Adaptable per celíacs i/o vegetarians

