
Facebook Restaurantkursaal
Instagram @kursaal_restaurant

Consulta tots els nostres menús a
www.restaurantkursaal.cat

*Preus per plat fora de menú. IVA no inclòs.

Disposem de carta informativa d’al·lèrgens. Demaneu-la al cambrer.

Menú
Kursaal
Entrants + segons + postres

IVA  i n c l ò s
24€

Amanida amb figues, fruita seca i encenalls de brie
Crema de carbassa amb les seves textures
Verdures a la graella amb romesco 
Carpaccio de vedella amb parmesà 
Timbal de brandada amb làmines de patata i olivada 
Espaghettis negres amb gambes i calamarsets amb all i bitxo
Patates kursaal amb botifarra del perol 

 9,25€
9,25€
9,25€
9,25€
9,25€
9,25€
9,25€

 

Entrants amb suplement +2€

Entrants

Plats principals

  
 

Plats principals amb suplement +3€

 

  
  

Plats principals amb suplement +6€

Arròs caldós de llamàntol de l’atlàntic | mínim 2 persones  18,90€

Amanida tèbia amb bolets de temporada
i carpaccio de botifarra negre
Tartar de tonyina amb guacamole
Caneló gegant de pollastre i cansalada amb salsa de bolets

12,90€

12,90€
12,90€

Arrosejat amb carpaccio de gambes i cloïsses | mínim 2 persones 
Fideuá amb sipia, cloises i navalles | mínim 2 persones

Calamarsets a la planxa amb patates morter
Hamburguesa vegana amb romesco i verduretes 
Poke-bowl d’hamburguesa de vedella
amb patates kursaal i formatge fos 
Melós de porc de Palou rostit al forn amb salsa de taronja i mostassa

13,90€
13,90€
12,90€
12,90€

12,90€
12,90€

Bacallà amb parmentier de moniato i castanyes
Tsunami de tonyina vermella
Arròs de gamba vermella | mínim 2 persones

Arròs de muntanya amb bolets i melós de vedella | mín. 2 p.

Terrina de peu de porc cruixent amb gambes
Xai lletó del Pallars cuit al forn a baixa temperatura
Tallata de vedella amb oli de romaní
Steak tartar de vedella ecològica amb encurtits
Turbot a la donostiarra

15,90€
15,90€
15,90€
15,90€
15,90€
15,90€
15,90€
15,90€
15,90€


