Per endur a la seva
casa o empresa.
Encàrrecs amb 30
minuts d’antelació.
OBERT ELS 365 DIES I NITS DE L´ANY

HORARI RECOLLIDA XÀTIVA CORTS
Entre setmana de 13 a 00hs Caps de setmana i festius de 13 a 14.15 i de 15.15 a 00hs
HORARI RECOLLIDA XÀTIVA GRACIA
Entre setmana de 13 a 16hs i de 19.30 a 00hs
Caps de setmana i festius de 14 a 14.15 i de 15.15 a 00hs

PAELLES I ARROSSOS
Paella de verdures ecològiques
“Paella” de ceba de Figueres caramel·litzada
Pulav (arròs basmati, pollastre, ou dur i ceba)
Paella valenciana (conill, pollastre i verdures ecològiques amb garrofó)
Arròs ‘passejat’ a la cassola i al forn - hivern (amb cigrons i orella
d’ibèric) - estiu (amb tomàquet i patata)
Arròs melós de cua de brau amb verdures
Arròs melós amb favetes, pernil ibèric i calamar
Arròs a la catalana amb botifarra
Arròs caldós del ‘senyoret’ (escamarlà, gamba, sípia i calamar)
Caldereta d’arròs amb llamàntol (mínim 2 pax)
preu per persona
Arròs negre (pèsols, sípia, calamar i cloïsses) (amb all i oli)
Paella de marisc (sípia, calamar, escamarlà i gamba)

13,75
13,50
10,90
14,50
15,50
14,75
16,50
16,75
16,90
17,50
26,90
16,75
17,25

Paella del sr. Parellada (gambes i rap) - tot pelat Paella de vieires
Paella de llamàntol (mínim 2 persones)
preu per persona
Arròs a banda de peix (arròs + peix)
preu per persona
preu per persona
Arròs a banda de marisc (arròs + mariscada)
Paella de bacallà amb cargols
Paella de ‘mar i muntanya’ (carn i marisc)
Fideuà o Fideuà negra
Fideuà valenciana (conill, pollastre i verdures ecològiques amb garrofó)
Paella de calçots i gambes
Paella de gambes, calamar i escamarlà amb plàncton marí
Arròs melós d’ aletes de pollastre i verdures
Arròs melós d’ànec confitat
Arròs amb crosta de vedella, magre, pollastre, xoriço,
pinyons, botifarra, cigrons i ou (mínim 2 pax)

18,50
19,95
25,90
33,75
22,75
15,90
17,75
15,90
14,75
15,75
16,50
14,50
16,95
16,90

Avís: Es cobraran 12 euros de paga i senyal en efectiu per cada paella i soport, import
que es retonarà a la devolució *1 MES de termini per retornar la Paella.

LES CORTS
+ 34 637 858 894
+ 34 93 322 65 31
C/ Bordeus, 35

GRÀCIA
+ 34 670 811 767
+ 34 93 284 85 02
C/ Torrent d’en Vidalet, 26

OBERT ELS 365 DIES I NITS DE L´ANY

PER PICAR
El nostre pa amb tomàquet
Pernil de gla (d.o. Extremadura)
Anxoves de L’Escala
Seitons amb ceba tendre
Ensalada ‘Xàtiva’ de bonítol amb colines

1/2
RACIÓ

RACIÓ

9,80
8,75
5,85
4 uni
4,50

2,25
17,95
13,05
8,55
6 uni
8,75

EL NOSTRE FREGIT
Els daus de braves d’en ‘Galindo’
Croquetes casolanes de pollastre o de bolets
Anelles de calamars a l’ andalusa *
Bunyols de gambes Thai *
Tempura de verdures eco amb romesco *
Capricis de bacallà en tempura amb romesco *
Xips de carxofes ecològiques del ‘Baix Llobregat’

3,15
3,35
2 uni
6,30

5,60
6,20
4 uni
8,30
10,55
8,55
11,00
8,95

ENTRANTS FREDS
Escalivada ecològica (verdures fumades a la graella)
Amanida Xàtiva amb tac de bonítol
Amanida de tomàquet pelat amb moixama i all

8,00 / 8,90
10,70
11,65

ENTRANTS CALENTS
Saltat de bolets amb cansalada, botifarra negra i ou
Musclos al vapor o a la marinera
Calamarcets amb porros, tomàquet i ceba confitada
Trinxat d’ou ferrat, patata cerilla i gambes amb allada
Crema de verdures amb oli d’ibèric

13,25
8,95
10,75
11,90
6,95

SEGONS PLATS
Morro de bacallà amb samfaina i mussolina
Daurada a la sal o al forn
Broqueta de rap i vieires teriyaki
Mariscada (mínim 2 pax) (1/2 llamàntol, llagostins,

16,15
16,40
17,95
25,65

escamarlans,gambes, musclos i cloïsses a la planxa)

Mitjana de porc ibèric 100% gla (d.o. Huelva)
Pollastre del Prat ‘pota blava’
Entrecot ‘mel de vedella’ d’ angus de Nebraska

www.grupxativa.com

16,25
16,65
22,40

