RESTAURANT
TRAMONTANO

RESTAURANT
VISTAMAR

RESTAURANT
PACA

Pas de Barques, km. 8
977 267 190

Passeig Marítim, 40
977 26 72 37

C. Flamenc, 9
977 267 394

Torradetes fumades
d’anguila, salmó i tonyina

Amanida de pernil d’ànec, formatge de
cabra, fruits secs i vinagreta de mel
o
Amanida Vistamar (amanida verda
amb tonyina i anxoves)
o
Calamars a la romana casolans
o
Calamar a la planxa amb allioli
o
Peixet (joell) amb tempura

Musclos a l’all o al vapor

Musclos a la marinera
Calamars a la romana

~

Paella marinera

~

Postres

~

Vi DO Terra Alta,
aigua, cafè

~

Musclos del Delta (al vapor o
amb la salsa del nostre xef)

Canelons de musclo
i llagostins
Calamars a la romana

~

Arròs melós de musclo
i llagostins

~

Tiramisú

~

Vi Flamenc (DO Terra Alta),
cafè

~

20 €

(IVA inclòs)

Paella marinera amb musclos
del Delta (mín. 2 pax)
o
Fideuada amb allioli i
musclos del Delta (mín. 2 pax)
o
Arròs negre amb musclos del Delta (mín. 2 pax)
o
Arròs caldós de cranc blau (mín. 2 pax)
o
Arròs amb delícies d’ànec i bolets (mín. 2 pax)
o
Bacallà a la crema de pebrot amb guarnició
o
Llom a la crema de formatges amb guarnició

~

Les nostres postres
18 €

(IVA inclòs)
Beguda i cafè no inclosos.

30 €

(IVA inclòs)

Jornades
Gastronòmiques
del Musclo

El Musclo

El musclo és un dels mol·luscs
més apreciats del Delta. Destaca
pel seu sabor i per la consistència
de la seva carn. La seva qualitat
es deu a la riquesa biològica de
les seves aigües, fruit de la barreja
d’aigua dolça i salada.
Gràcies a la seva quantitat de
proteïnes d’elevada qualitat, ferro
de fàcil absorció i baix contingut en
greixos, es converteix en un gran
aliat alimentari contra l’anèmia i el
control del pes. També és font de
vitamines i minerals, com ara la vi
tamina B12 i el iode, que regulen el
nivell d’energia i el correcte funcio
nament de les cèl·lules.
Tota una delícia!

~

Deltebre

del 5 al 21 de juliol de 2019

Jornada del Musclo

~

10 de juliol, a les 20.30 h
a la Plaça Europa

~

RESTAURANT NURI
I MAS DE NURI

LO RACONET
DE FERMIN

MAS
PRADES

SUSHI
MC

DELTA
HOTEL

CASA
NICANOR

HOTEL
RULL

L'EMBARCADOR
XXI

LES DUNES

TASCA
3 CANTONS

PIZZERIA
LA TASQUETA

RESTAURANT
GRÀCIA

Pas de Buda i ctra.
Riumar, s/n
977 480 128
660 954 248
restaurantnuri@live.com
restaurantnuri.com

Passeig Marítim, 56
642 027 466
977 490 548

Ctra. T-340, km 8
977 059 084
hotel@masdeprades.cat
masdeprades.cat

Av. Esportiva, 59
626 830 723
info@sushimc.net
sushimc.net

Av. Del Canal, s/n
977 480 046
info@deltahotel.net
deltahotel.net

C. Major, 22
977 480 064
info@nicanor.cat
nicanor.cat

Av. Esportiva,155
977 487 728
info@hotelrull.com
hotelrull.com

Ctra. Far de Buda, s/n
696 545 153
embarcador21@gmail.com

C. Coll verd, 5-3
639 029 741
lesdunesrestaurant@hotmail.com

C. Estació, 23
977 480 891
apaulino@gmail.com

C. Flamenc, 4, Riumar
977 489 155

Av. Robert Graupera, 9
977 480 983
642 178 293

Musclos de la Badia del
Fangar a la marinera

L’aperitiu granissat

Musclos al vapor amb salsa
de yuzu, sake i soja
9€

La nostra versió de la Guilda
amb musclo i vinagreta de
cítrics

Bacallà laminat amb
tomàquet i alls tendres

Vermut de benvinguda
amb musclos en escabetx

Tàrtar d’anguila fumada
i musclos amb caviar
d’arengada

Calamars a la romana

Musclos

Peixet fregit

Calamarsons

(IVA inclòs)

Gaspatxo d’espàrrecs blancs
amb musclo escabetxat

Croquetes casolanes
de marisc

~

Bunyols de bacallà
Musclos

Peixet fregit

Amanida del mar

~

~

Arròs mariner (mín. 2 pax)
o
Fideuada

Lasanya de musclo i
albergínia gratinada amb
formatge d’ortiga
o
Risotto de gamba pelada i
musclo

~

Postres casolanes

Assortit de postres de la casa

Vi DO Terra Alta, aigües
minerals, cafè i xopet

Vi DO Terra Alta,
aigua

Calamarsons

~

Paella Nuri
Postres
Vi, aigua, cafè

Calamars de la casa

~
~
~

~
~

30 €
20 €

(IVA inclòs)
(IVA inclòs)

~

35 €

Pa bao de papada ibèrica
confitada i musclos canalla
Hummus de remolatxa amb
tabule de verduretes.
I no podria faltar el nostre
musclo acompanyat amb
vinagreta de yuzu

~

Només se servirà de dilluns a
divendres.

Cassoleta de musclos i
cloïsses a la marinera

~

Arròs del Molí de Rafelet amb
musclos i escamarlans

~

Postres casolanes

Bacallà confitat amb
romescada de musclos

Vi DO Terra Alta,
aigua, pa

~

Galta de vedella guisada
a baixa temperatura amb
escuma de patata i cascada
de fruits del mar

~
~

Peu de cítrics de la zona
Vi DO Terra Alta,
aigua, cafè

Properes Jornades Gastronòmiques:
Jornades de l’Arròs, del 6 al 22 de setembre

Croquetes casolanes de
musclo amb melmelada de
pebrot escalivat

Arròs sec de sípia de costa i
algun musclo del Delta

~

(IVA inclòs)

Mousse de foie i pernil
d’ànec de la Granja Luisiana
amb les seves torrades

45 €

(IVA inclòs)

~

Broquetes de musclos
Aperitiu de benvinguda
escabetxats amb guacamole
Croquetes de musclo
Coca d’anguila fumada amb
Musclos a l’estil l’Embarcador
verduretes de l’horta
~
Calamarsets amb carxofeta i
Risotto de musclo i gamba
ceba caramel·litzada
~
Cruixent de musclo gratinat
Tronc de nata amb xocolata

~

Arròs caldós de musclo i
llagostins

~

Menjar blanc del Delta amb
cruixent de canyella i
xocolata negra

~

Vi DO Terra Alta,
aigua, cafè

30 €

(IVA inclòs)
Es prega reserva prèvia.
Aquest menú està disponible
divendres nit, dissabtes
migdia i nit, i diumenges
migdia.

Musclos gratinats amb
beixamel de tòfona

Tempura d’ortigues de mar
amb mel de canya

Tàrtar d’anguila fumada
i musclos

Musclos a l’estil del xef

Croquetes de musclo
amb foie i mel

25 €

Hamburguesa de rap amb llit
d’albergínia i ou d’ànec

(IVA inclòs)

Arròs negre amb musclos i
calamarsets

Vi blanc i negre DO Terra
Alta, aigües minerals, cafè

35 €

(IVA inclòs)

~

Sopa tèbia de musclos amb
llagostins i “verduretes”
ecològiques

~

~

Coulant de xocolata amb
crema de iogurt

~

El nostre celler, aigua,
cafè

30 €

(IVA inclòs)

~

Arròs melós de musclos
i gambes
o
Cassoleta de rap a la
marinera
o
Confit d’ànec del Delta amb
carpaccio de poma i bolets

~

Postres de la casa

~

Musclos al vapor
Arròs del dia (mín. 2 pax)

~

Arròs amb musclos i carxofa
o
Fideuada (mín. 2 pax)

~

Postres casolanes

Postres de la casa

~

~

Cafè
(Beguda no inclosa)

Vi, aigües, cafè

35 €

25 €

(IVA inclòs)

(IVA inclòs)

Se servirà només a migdia.

Se servirà només a migdia.

~

Vi DO Terra Alta,
aigua, cafè

30 €

(IVA inclòs)

/ deltebre.cat

