PASTES

TAPES
Cassoleta de rossellones
Musclos al romesco
Patates braves
Enﬁlat “pinxo” de llagostins i vieires
Anxoves de l’Escala (6 ﬁlets)
Tapa de calamars a la romana
Pop a la gallega

Tapa de mandonguilles amb sípia (4 u.)
Croquetes de la casa
Enﬁlat de pollastre adobat
Enﬁlat de llagostins
Daus de bacallà arrebossat
Xoricets
Pa (1 peça)

ENTRANTS I AMANIDES
Torrada amb tomàquet i anxoves de l’Escala
Torrada amb tomàquet i pernil Ibèric
Torrada amb escalivada i anxoves de l’Escala
Amanida de temporada (enciam, tomàquet, pebrot, ceba, pastanaga i olives)
Amanida de mozzarella i tomàquet (vinagreta d’alfàbrega, pesto i pinyons)
Amanida “Volantí” (enciam, tomàquet, ceba, pebrot, ou dur, tonyina i olives)
Amanida de pollastre (enciam, pollastre, poma, pinya i salsa rosa)
Amanida “Xató” (escarola, pebrot, ceba, tomàquet, bacallà, anxoves i salsa “xató”)
Amanida catalana (enciam, tomàquet, ceba, pebrot, ou dur, catalana, salami i anxoves)
Amanida de gambes amb salsa rosa
Meló amb pernil Ibèric
Gaspatxo

PIZZES
Margarita (tomàquet, mozzarella i orenga)
Prosciutto (tomàquet, pernil dolç, mozzarella, emmental i orenga)
Ull de bou (tomàquet, pernil dolç, ou, mozzarella i orenga)
Reina (tomàquet, pernil dolç, xampinyons, mozzarella, emmental i orenga)
Tarantini (tomàquet, tonyina, pebrot, olives, mozzarella i orenga)
4 estacions (tomàquet, carxofes, pebrot, xampinyons, pernil, bacon i mozzarella)
Romana (tomàquet, salami, ceba, olives, mozzarella i emmental)
Escalenca (tomàquet, anxoves, sardines, olives, tàperes, mozzarella i orenga)
Volantí (tomàquet, bacon, xampinyons, catalana, mozzarella, emmental i orenga)
Calzone (tomàquet, pernil dolç, pebrot, xampinyons, ou dur, tabasc i mozzarella)
4 formatges (tomàquet, mozzarella, parmesà, roquefort, emmental i nous)
Mar i muntanya (tomàquet natural, gambes, mozzarella, pernil dolç, xampinyons,
pebrot vermell i rúcula)
Hortelana (tomàquet, pebrot, ceba, carbassó, xampinyons i mozzarella)
Ibèrica (tomàquet, pernil ibèric i orenga)
Campera (bolonyesa, xoriç ibèric i orenga)

Espaguetis a la bolonyesa
Espaguetis a la carbonara
Tagliatelli a la carbonara
Tagliatelli a la crema amb
gambetes i xampinyons
Ravioli de carn als 4 formatges
Lasanya de carn “Volantí”
Lasanya de verdures amb
salsa de tomàquet

PLATS COMBINATS
9,00
9,10
9,20
12,75
9,95
9,90
9,90

PLATS ESPECIALS DE
LA CASA
Paella mixta especial “Volantí”
Paella marinera (min.2p)
Fideuà (min.2p)
Sardines a la planxa
Musclos al vapor amb vi blanc
Calamars a la romana
Sipietes de Roses a la
planxa amb all i julivert
Morralla (peixet fregit)
Bacallà amb samfaina
Lluç de palangre al forn
amb patata i ceba
Llenguado a la planxa
Rapet de Roses a la graella (peça)
Rapet de Roses al forn amb
patata i ceba (peça)
Graellada de peix

13,70
14,25
14,25
14,25

CARNS
14,90
17,95 (p/p)
17,95 (p/p)
8,00
9,00
13,60
19,50
12,95
17,55
18,90
22,95
22,95
23,10
30,80

POSTRES
Crep amb crema catalana i nous
Crep de xocolata
Crep amb sucre
Crep “Volantí”
(gelat de vainilla, nata, Cointreau i nous)
Crema catalana
Flam al caramel amb nata
Copa de gelat variat (3 boles)
Pastís al whisky regat amb whisky
Biscuit gelat amb xocolata calenta
Maduixots amb nata o suc de taronja
Maduixots naturals
Sorbet de llimona
Iogurt d’Ullastret amb melmelada
de fruites de l’Empordà
Cafè irlandès
Suc de taronja natural

Girona (bistec, croquetes, ou fregit
i patates fregides)
Milanesa (escalopa, ou fregit
i espaguetis amb salsa de tomàquet)
Alpino (hamburguesa, bacon, ou fregit,
enciam i patates fregides)
Mariner (daus de bacallà arrebossat,
tomàquet, anxova, musclos i amanida)

Pollastre rostit ¼
Bistec de vedella a la planxa
Escalopa milanesa
Entrecot de vedella a la planxa
Entrecot de vedella al pebre verd
Entrecot de vedella al roquefort
)RƙPEt “pinxo” de carn
especial “Volantí”
Conill a la brasa amb allioli ½
Espatlla de xai rostida ½
Pit de pollastre amb salsa de bolets

7,50
9,25
9,00
17,70
19,40
19,40
13,30

Patates fregides
Terrina all i oli
Terrina maionesa
Terrina romesco

2,50
2,00
2,00
3,00

13,20
19,25
11,50

COPES DE GELAT
8,05
6,75
5,30
8,55
5,70
6,40
6,20
7,30
7,45
7,30
6,20
6,20
5,75
8,00
4,95

Xocolata “liegeois” (gelat de xocolata,
xocolata calenta i nata)
Cafè “liegeois” (gelat de vainilla,
cafè i nata)
Banana split
(gelat variat, plàtan, nata, cirera i xarop)
Pijama (préssec, pinya, gelat variat,
ƚEm, nata i cirera)
Dama blanca (gelat de vainilla,
xocolata calenta i nata)
Tropical (plàtan, pinya, maduixots,
gelat variat, coco ratllat, nata i xarop)

7,55
6,70
7,85
7,85
7,90
8,60

