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 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

És tiu
“Corte” de foie amb coca d’anís 4/u
Amanida de mongeta tendra, pasta fresca de llimona, préssecs, emporità i olivada 14
Tú-maca: amanida de tomàquets amb “stracciatella”, anxova i oli d’alfàbrega 18
Formatges de pastor amb melmelades de la Carme i torrades 12
Hummus amb arrels, “pico de gallo” i pa libanès 10
Sobrassada d’en Xesc Reina amb mel de l’Ardenya i xapata torrada 15
Gaspatxo amb síndria i remolatxa 10
Paté de conill amb olives i vermut, amanideta i torrades 12
Flors de carbassó farcides de brandada de bacallà en tempura, pil-pil d’all negre 16
Nyoquis amb tomàquet confitat, mozzarella i pesto català 15
Ous estrellats amb patates, foie calent i agredolç de vinagre del Mas Ponsjoan 18
Pop a la brasa amb gofre de patata i salsa brava 26
Llata de vedella escabetxada i temperada amb gírgola de castanyer del Montseny 17
Gambes i escamarlans de Palamós, consulteu els nostres suggeriments
Peix de la llotja de Palamós, consulteu els nostres suggeriments

Postres
Préssecs del Mas Molla rostits amb compota de vi i gerds i escuma de iogurt 6
Pastís de llimona, maduixa i alfàbrega 7
Pa amb xocolata, oli verge i sal 7
El nostre “cheese cake”, recuit d’en Pauet i gerds 8
Meló refrescant amb menta i sorbet de mojito 6
Sorbets i gelats 6

