La versió més
desenfadada de Ca la
Nuri, on gaudir
d’arrossos, tapes i
cocktails a primera
línia de mar.

Pg. Marítim de la Nova Icària, 38
+34 932 213 558
xiroi.calanuri.com
@xiroicalanuri

Un saló amb excel·lents vistes al
mar. Disposa de projector, equip
de so i micròfon.
Terrassa al passeig marítim,
equipada per a qualsevol època
de l’any.

menús de grup - xiroi ca la nuri

plat principal, a escollir

MENÚ CELEBRACIÓ
35€

Paella Ca la Nuri de marisc
Fideuà amb sèpia, musclos, llagostí i escamarlà
De postres, a escollir

tapes per compartir

Brownie de xocolata amb nous i crumble
Torrada de Santa Teresa amb crema cremada

Amanida d’hortalisses km. 0
Patates braves amb salsa picantona
Fingers de pollastre amb salsa barbacoa
Musclos a la planxa amb all i julivert
Pa artesà

per beure

CONDICIONS DEL MENÚ

Aigua

· IVA inclòs
· 1 ampolla de vi cada dos comensals
· Vàlid tots els dies excepte caps de setmana al
migdia i festius
· Mínim 10 comensals

Selecció de cafès i infusions

promoció

Vi blanc Laus D.O. Somontano
Vi negre Mas Airos. Emporda

· Si vols completar el menú amb una copa,
el preu serà de 43€

menús de grup - xiroi ca la nuri
plat principal, a escollir

Paella Ca la Nuri de marisc

MENÚ XIROI
40€

Arròs negre amb calamars i escamarlans
Tataki de salmó amb verdures saltades i la nostra salsa asiàtica
Secret de porc ibèric amb pebrots del Padrón i patates rosses

tapes per compartir

Amanida d’hortalisses km. 0
Croquetes de carn d’olla
Musclos a la planxa amb picada d’all i julivert
Daus de sípia fresca trossejada amb all i julivert
Pernil ibèric
Pa de coca amb tomàquet de penjar i oli d’oliva

De postres, a escollir

Brownie de xocolata amb nous i crumble
Torrada de Santa Teresa amb crema cremada

CONDICIONS DEL MENÚ

Vi negre Laus D.O. Somontano

· IVA inclòs
· 1 ampolla de vi cada dos comensals
· Vàlid tots els dies excepte caps de setmana al
migdia i festius
· Mínim 10 comensals

Aigua

promoció

Selecció de cafès i infusions

· Si vols completar el menú amb una copa,
el preu serà de 48€

per beure

Vi blanc Font Calenta D.O. Terra Alta

menús de grup - xiroi ca la nuri

plat principal, a escollir

Risotto de marisc

MENÚ FESTIVAL

Peix fresc del dia a l'espatlla amb patates al forn

45€

Filet de vedella amb parmantier de carbassa i tòfona

tapes per compartir

De postres, a escollir

Tàrtar de salmó amb guacamole i picos

Brownie de xocolata amb nous i crumble

Croquetes de carn d’olla

Torrada de Santa Teresa amb crema cremada
CONDICIONS DEL MENÚ

Musclos del Delta a la cervesa
Gambes a l'allet

per beure

Pernil ibèric

Vi blanc Nékora D.O. Rueda

Pa de coca amb tomàquet de penjar i oli d’oliva

Vi negre Les Sorts Jove D.O. Montsant
Aigua
Selecció de cafès i infusions

· IVA inclòs
· 1 ampolla de vi cada dos comensals
· Vàlid tots els dies excepte caps de setmana al
migdia i festius
· Mínim 10 comensals
promoció

· Si vols completar el menú amb una copa,
el preu serà de 53€

Espai ideal per a grans esdeveniments
CONSULTA’NS ELS NOSTRES MENÚS DE CÒCTEL!

vols organitzar un esdeveniment o grup?
Contacta’ns a

+34 678 319 234
grups@calanuri.com

