4R CASABLANCA
CUINA MEDITERRÀNIA

ELS NOSTRES
ENTRANTS FREDS
Amanida de formatge de cabra amb
fruits secs i vinagreta de mostassa
8,00 €
Carpaccio de tauró Mako

9,00 €

Carpaccio de vedella amb encenalls
de parmesà
9,00 €
Anguila fumada del Delta amb
tomàquet casolà i pa de vidre 9,00 €

Tàrtar de tonyina vermella amb
alvocat i perles de wasabi
18,00 €
Foie micuit amb melmelada de
figues i torradetes
9,50 €
Pernil ibèric i pa de vidre amb
tomàquet
Ració 22,00 € o ½ ració 13,50 €
Ració de pa de vidre

2,00 €

ELS NOSTRES
ENTRANTS CALENTS
Patates braves 4R

6,50 €

Burritos mexicans amb guacamole
(4 u.)
8,00 €
“Zamburiñas” gratinades farcides
de marisc (2 u.)
4,00 €
Cor de carxofa amb foie grillé i salsa
de mostassa (2 u.)
9,00 €

Graellada de verdures amb romesco
9,00 €
Calamars a l’andalusa amb pebrots del
Padrón
12,00 €
Coca de ceps amb foie i reducció de PX
12,50 €
Gambetes vermelles saltejades amb
all i bitxo
10,00 €

Croquetes casolanes de pernil ibèric
(6 u.)
7,00 €

Musclos al vapor o a la catalana 8,00 €

Broqueta de llagostins cruixents
amb salsa kimchi (6 u.)
8,50 €

Ous trencats amb foie, carxofes i oli
de trufa
14,00 €

ELS NOSTRES ARROSSOS
(mínim 2 persones)
Paella de marisc

16,00 €

Arròs negre amb all-i-oli

15,00 €

Arròs de llomàntol (caldós o sec)
22,00 €

Arròs melós d’ànec amb carxofes
16,50 €
Fideuà marinera amb all-i-oli 13,50 €
Arròs caldós de marisc amb carxofes
18,00 €

LES NOSTRES CARNS
Costelletes de xai a la brasa
13,50 €
€
Hamburguesa complerta Casablanca
12,50 €

Entrecot de vedella a la brasa
16,00 €
Filet de vedella a la brasa
amb foie

19,00 €
22,00 €

* Suplement salsa (roquefort, pebre, all-i-oli o romesco) - 1,50 €

ELS NOSTRES PEIXOS
Calamar de costa amb carxofes
18,00 €

Rèmol a la donostiarra amb patates
“panadera”
18,00 €

Tataki de tonyina vermella amb
salsa oriental
18,00 €

Cocotxes de bacallà amb carxofes al
“pil pil”
19,00 €

Pota de pop a la brasa

Peix fresc del dia

18,00 €

19,00 €

Gamba vermella de Palamós (6 u.)
18,00 €

LES NOSTRES POSTRES
Coulant de xocolata amb gelat de
vainilla
5,50 €
€
Pastís de poma “calenta” a l’antiga
amb gelat de nata fresca
5,50 €

Cafè irlandès en textures

5,50 €

Gin tonic “Premium” 4R

5,50 €

Crepe de xocolata amb gelat de
vainilla
5,00 €

“Torrija” casolana amb gelat de nata
fresca
5,50 €

Xarrup de mojito amb pinya
aromatitzada al rom blanc 5,50 €

Disposem d’informació sobre alèrgens i intoleràncies alimentàries, pregunta’ns!
Oferim productes sense lactosa i/o sense gluten.

Segueix-nos, gaudeix, comenta i comparteix la teva experiència:
@4rcasablanca_restaurant

