RESTAURANT
GENO’S

RESTAURANT
LES DUNES

Ctra. Far de Buda, s/n
696 545 153

Segre, 13. Reserves a:
977 489 103, de 9 h a 16 h

C. Coll Verd, Riumar
639 029 741

Aperitiu de benvinguda
Carpaccio de gamba roja
Mariscada deltaica

Saquet de pollastre
amb paper d’arròs
Croquetes d’arròs
amb cor de formatge

~

Arrossejat de gamba roja
amb cloïsses

~

Sorbet de mandarina
amb vodka

~

Vi, aigua,
cafè

30 €

El cremós d’anguila amb ous
de truita i moniato
L’anguila fumada amb pa de
sèsam i el raig d’oli d’oliva
verge
~
Arròs de cranc blau i gamba
La brandada de bacallà
~
amb escuma d’allioli
Arròs amb crema de nata
i balsàmic
~
Les ortigues de mar
Vi, aigua
arrebossades
El cruixent d’ànec
amb bolets i parmesà
Els llagostins de Sant Carles
14,50 €
amb escames de sal
de llimona
Els calamarsets amb tempura
Escopinyes
amb la seva salseta
Musclos al cava

~

L’arròs melós de llamàntol

~

El bombó glacé al cacau
amb vainilla

~

El nostre celler, les aigües
i els cafès
90
35 €

Jornades
Gastronòmiques
de l'Arròs
Disseny: Vèrtex Comunicació

L’EMBARCADOR XXI

Deltebre
del 31 d'agost
al 16 de setembre
de 2018

MAS PRADES

XIRINGUITO
DEL PORT

RESTAURANT
VISTA MAR

XIRINGUITO
DARWING BEACH

Ctra. N-340, km 8
977 059 084

Port de Deltebre, Riumar
669 521 092

Passeig Marítim de Riumar
977 267 237

Aperitiu de la casa
Calamars
Musclos a la brasa
Cloïsses a la brasa
Canyuts a la brasa

Peixet
Calamars a la Romana
Xipirons

ENTRANTS PER COMPARTIR

~

Arròs de verdures amb
bacallà (mín. 2 pax)
o
Arròs de cranc blau melós
(mín. 2 pax)

~

Arròs amb sípia i carxofa

~

Postres casolanes

~

Vi, aigua,
cafè

~

Les postres artesanes
del Mas

~

Aigua, cafè,
xopet de licor d’arròs.

~

Celler i refrescos
no inclosos

35 €

Amanida de pernil d’ànec,
fruits secs i formatge de
cabra amb melmelada
de taronja
Carpaccio de bacallà
Tempura de calamarsets
Bunyols de bacallà casolans
Musclos amb la salsa
de la nostra xef

~

PLAT PRINCIPAL A ESCOLLIR

25 €

(Arrossos i fideuada mín.
2 pax)
Arrossejat de cranc blau
del Delta
Arròs mariner
Arròs a la tinta de calamar
(arròs negre)
Arròs de delícies d’ànec
i bolets variats
Fideuada amb llagostins
Bacallà a la crema
de pebrot escalivat
Llom a la crema de formatges

~

Postres a escollir

~

Cafè, didalet de licor d’arròs

~

Beguda no inclosa

28 €

TRAMONTANO

DELTA HOTEL

HOTEL RULL

CASA NICANOR

Passeig Marítim de Riumar, s/n
606 744 058 / 977 105 630

Ctra. Desembocadura
977 267 190

Av. Del canal, camí de l'Illeta, s/n
977 480 046

Av. Esportiva,155
977 487 728

C. Major, 22
977 480 062

Anques de granota
Musclos al pebre
Xapadillo d’anguila

Pernil salat
amb pa i tomàquet
Croquetes de bacallà
Calamars a la romana

Anguila fumada
amb confitura de tomàquet
i cruixent de carnaroli
Textura d’ostres
amb llit d’arròs
Brasejat de navalles
Ventresca de tonyina roja
a la pedra amb risotto
algues wakame

Aperitiu de benvinguda

Tonyina laminada
amb salsa tàrtara i sèsam
Mousse de foie
amb pernil d’ànec i
melmelada de tomàquet
Bunyols de bacallà casolans
Cloïsses del terreny
Llagostins a la sal

~

Paella marinera del Delta
o
Arròs negre

~
~

Postres
Pa, vi, aigua,
refrescs, cafè,
xopet de licor d’arròs

25 €

~

Paella d’ànec
o
Paella marinera

~

Flam de la casa
o
Menjar blanc
o
Gelat
o
Fruita

~

Pa, vi de la Terra Alta,
gasosa, aigua, cafè

25 €

(mín. 2 pax)

~

Torrada d’anguila fumada
amb pipes torrades
Cistell de calamarsets amb
carxofa i ceba
caramel·litzada
Llagostinets a l'allet

~

~

Arròs caldós d’anguila amb
cloïsses i costella

~

Quallada de licor d’arròs

~

Vi DO Terra Alta,
aigua, pa

Arròs melós d’espardenyes
amb salsa verda
Lingot de mascarpone
i crema d’arròs
Selecció de vins, aigua,
pa, cafè

~

~

Arrossejat
o
Filet de llobarro a la catalana

~

Pastís de licor d’arròs

~
~

Vins del Celler Pinyol
de la DO Terra Alta,
aigua, pa fet de casa

32,50 €
40 €

29 €

