
 

 

 

Al Restaurant Sant Martí fem cuina catalana, propera i creativa, sense deixar els orígens del xup-

xup que ens han ensenyat. 

 

Tenim  cura del producte i el treballem amb les seves òptimes condicions. 

 

Em preparat una selecció dels nostres millors plats per poder gaudir aquestes festes 

 amb la millor companyia. 

 

Volem que us sentiu com si fóssiu a casa i gaudir d’estar amb la família .   Robert i Roser 

 

El nostres plats per aquestes festes 

nadalenques i fi d’any 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

s postres albariño blanc 
Els nostres entrants a compartir ... 

Les nostres tapetes (safata de 20 unitats)  

Full de sobrassada amb ceba i poma caramel·litzada 

“Sushi” de salmó, mató i poma 

Canapè de micuit de foie d’ànec amb figa confitada 

Xapata amb tomàquet confitat  i anxova 

Vol-au-vent farcit de bacallà 

                                                                                             Preu  .......................................... 18.50 € 

 

Assortit de formatges amb fruits secs , mínim 2 pers (6 varietats) 

                                                                                             Preu  ............................................ 6.00 € 

Assortiment de croquetes variades( 8 unitats) 

D’espinacs , de pernil ibèric , rostit                                  Preu  ........................................... 7.00 € 

 

Les nostres patates farcides de Sant Marti                     Preu  ............................................ 7.00 € 

 

*La nostra escudella i carn d’olla*        

L’escudella de la casa de galets amb pilota  

La carn d’olla (pollastre , cansalada , costelló, vedella , botifarra negra , 

 pilota  , patata, cigrons i mongetes)                             Preu  .......................................... 13.50 € 

 

Primers plats  ... 

Els Canelons de rostit fets amb pasta fresca ...................................................................... 7.00 €  

El caneló de peix i marisc amb salsa de gambes  ............................................................ 8.00 € 

Amanida de foie fresc amb figa i poma caramel·litzada ............................................. 12.50 € 
 

Els nostres plats 

Confit de cuixa d’ànec (unitat)   ....................................................................................... 13.00 € 

Rodó de vedella guisada amb bolets (unitat) ................................................................. 12.00 €  

Mandonguilles amb sèpia i escamarlans  ........................................................................ 11.00 € 

Pollastre de pagès guisat amb gambes(unitat)    ........................................................... 11.00 €  

½ Espatlla de xai rostida al forn(unitat)   ........................................................................... 19.00 € 

Rostit de pagès (pollastre , costelló i botifarra )unitat)   ................................................... 8.75 € 

Rapet al forn  (unitat)   ......................................................................................................... 16.00 € 

Bacallà al confit amb escalivada i llit de patata (unitat)   ............................................ 15.00 € 

Bacallà a la catalana amb panses i ou dur (unitat)   ..................................................... 14.50 € 

 

Les nostres postres (mínim 2 pers)  ... 

Tronc de nadal ....................................................................................................................... 5.00 € 

Tatín de poma de Girona amb gelat de canyella............................................................ 5.00 €  

Pastís de Sacher  ..................................................................................................................... 3.50 € 

 


