Menú paella

Quan?

Amanida de temporada

Servei de Dimarts a diumenges migdies i vespres

Calamars a la romana fets a casa

Dilluns migdies

Paella al gust (min 2 pax)

Com fer la comanda

(marisc, mixta, verdures o ﬁdeuà)

Trucant al Tel. 972582825

Ampolla de vi de la casa i pa de coca

Donar nom, telèfon i direcció

Preu: 25,00 pp

Abans de la 13h servei migdia
i abans de les 21h servei nit

Menú chicken sit
Amanida de temporada
Calamars a la romana fets a casa
Chicken sit al forn amb patates i verdures
(Min 4 pax )
Ampolla de vi de la casa i pa de coca
Preu: 22,00 pp

Transport a Banyoles 4 €
Transport gratuït comanda superior a 30€
Pagament
Targeta o efectiu
Recollida a l’establiment obsequi
d’una ampolla de vi

També us podem portar a casa..
El nostre Pa de coca - 2,20

Comparteix el teu àpat amb nosaltres

Vi Negre, Blanc o Rosat de la
casa D.O Empordà - 6,00

@restaurantlacarpa

Refrescos - 2,00
Bossa de patates xips - 1,50

Carta de vins recomanats per

de la

Transport

#juntsensensortirem

Cerveses artesanes - 3,50

el CarpaRestaurant
de l’Estany

El restaurant la Carpa no es fa responsable
de la manipulació i la conservació que es
faci posterior al servei.

Passeig Darder nº 28, Banyoles (Girona)
972582825 - info@restaurantlacarpa.com
www.restaurantlacarpa.com
@restaurantlacarpa

TAKE
AWAY

La Carpa

a Casa

Nou servei a domicili

Amanides

Tapes - 5,50

Vegans i Vegetarians

Temporada - 8,00

Ensaladilla russa

Pa de coca amb espàrrecs i formatge de cabra - 7,50

Amanida tèbia de formatge de cabra i nous - 9,50

Calamars a la romana

Graellada de verdures - 9,00

Amanida de favetes i bull blanc - 9,00

Aletes de pollastre

Pizza ﬁna vegana - 8,00

Truita de patates

Hamburguesa cruixent de pastanaga i brots
verds amb pa de coca - 8,00

Entrants
Pernil ibèric amb pa de coca - 15,00
Assortit de formatges d’orígens variats - 10,00
Els nostres Calamars a la romana - 10,00
Assortit de croquetes casolanes 6u - 7,50
Torrada catalana amb escalivada i
anxoves de l’Escala - 8,50
Arrossos - 10,00pp
(Mínim 2 pax)

Paella mixta
Paella de verdures
Fideuà
Paella de marisc del senyoret - 12,00
Carns i Peixos
Botifarra amb mongetes - 8,00
Pollastre a la brasa amb guarnició - 6,50

Croquetes casolanes (4u)
Patates braves amb la seva salsa - 4,60

Hamburguesa cruixent d’espinacs i
brots verds amb pa de coca - 8,00

Fes-te l’entrepà al teu gust amb
el nostre pa de coca - 4,70

Torrada catalana amb escalivada
i anxoves de l’Escala - 8,50

Llom, Bacon, Truita, Hamburguesa de vedella,
Botifarra esparracada

Celíacs

Suplements de formatge, ceba,
enciam, tomàquet 0,50
Suplements de bacó,
formatge de cabra, verdures - 1,00
Vegetal de pollastre amb enciam,
tomàquet i maionesa - 6,20

Macarrons amb tomàquet o verdures - 6,00
Calamars a la romana - 6,00
Nuggets de pollastre - 6,00
Croquetes - 6,00
Salsitxes amb patates - 6,50
Els entrepans al gust amb pa sense gluten - 5,00

Pizzes ﬁnes - 8,00

Pa - 2,20

Bacó i Xampinyons
4 formatges i nous
Vegana

Postres
Carrot Cake - 4,50

Pernil dolç i formatge - 7,50

Pastís de formatge de la granja
Mas Colomer - 4,50

Lluç fresc a la planxa amb guarnició - 12,50

Pels menuts de la casa

Fruita natural: Pinya i meló - 2,80

Pop a la gallega - 14,00

Macarrons a la bolonyesa - 5,50

Xocolata amb xurros - 5,50

Salsitxes amb patates - 6,50

Xuixo de Can Padrés - 2,50

Melós d’ibèric amb ceps - 9,00

Pizza ﬁna de pernil dolç i formatge - 7,50

