
CA

Preus per persona · Preus amb IVA inclòs

El nostre establiment disposa d’informació sobre la presència de productes i d’ingredients al·lergògens en els
plats de la carta i dels menús. Estem a la seva disposició per donar informació en el cas que pateixi alguna al·lèrgia
i/o intolerància alimentària (d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1169/2011)

Amb gluten

Vegetarià

Focaccia d'oli amb terrina de  melós de vedella guisada amb foie
planxat, bolets enoki i salseta de vi negre de l'Empordà 

Coca de forner amb butifarra de perol Masia Empordà, compota de ceba
de Figueres i cues de llagostí amb salseta fina de moscatell 

Pa de vidre amb cap de llom de porc ibèric català de Masia Tero,
salsa de vi negre i gírgoles de castanyer amb formatge de La Garrotxa

Brioche fred de tàrtar de tonyina, verduretes en cruditte
amb kimchy i maionesa de teriyaki

Focaccia d'oli amb hamburguesa d'heura , algues wakame amb sèsam,
mozzarella, tomàquets secs en oli y crema d'alvocat

Brioche farcit de trinxat de llobregant amb verduretes
amb emulsió de safrà, brots verds i fals caviar de sèsam 

13,20 €

13,80 €

13,90 €

14,90 €

16,10 €

19,90 €

ESMORZARS

HORARI: DE 9.30 A 12:00 H A LA ZONA DE TERRASSA

HORARI: de 9:30 a 00:00 h

CUINA OBERTA DE:

12:30 a 17:00 h

i de 20:00 a 23:00 h

@lesvoltesdecalella  #lesvoltesdecalella

www.lesvoltesdecalella.com | www.esportalhotel.com

DE FORQUILLA I GANIVET

Espatlla ibèrica

Llonganissa de pagès

Formatge manxego

Bull Blanc o Bull Negre

Tonyina amb oli d'oliva

Truita a la francesa

Llom amb formatge

5,80 €

4,00 €

3,50 €

3,50 €

3,75 €

DE TOTA LA VIDA

Sencer Mini

7,80 €

5,50 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

6,00 €

7,00 €



ES

Precios por persona · Precios con IVA incluido

Nuestro establecimiento dispone de información sobre la presencia de productos y de ingredientes alérgenos
en los platos de la carta y de los menús. Estamos a su disposición para facilitarle información en el caso que sufra
alguna alergia y/o intolerancia alimentaria (de acuerdo con el Reglamento (UE) núm.1169/2011)

Con gluten

Vegetariano

HORARIO: de 9:30 a 00:00 h

COCINA ABIERTA DE:

12:30 a 17:00 h

y de 20:00 a 23:00 h

@lesvoltesdecalella  #lesvoltesdecalella

www.lesvoltesdecalella.com | www.esportalhotel.com

Focaccia de aceite con terrina de meloso de ternera guisada con foie
a la plancha, setas Enoki y salsa de vino tinto del Empordà 

Coca de horno con butifarra de perol Masía Empordà, compota de cebolla
de Figueres y colas de langostino con salsa fina de moscatel 

Pan de cristal con cabeza de lomo de cerdo ibérico catalán de Masía Tero,
salsa de vino tinto y setas de castaño con queso de La Garrotxa

Brioche frío de tartar de atún, verduras en crudité con
kimchy y mayonesa de teriyaki

Focaccia de aceite con hamburguesa de Heura, algas wakame con sésamo,
mozzarella, tomates secos en aceite y crema de aguacate 

Brioche relleno de ensalada de bogavante y verduritas con emulsión
de azafrán, brotes verdes y falso caviar de sésamo

DESAYUNOS

HORARIO: DE 9.30 A 12:00 H EN LA ZONA DE TERRAZA

DE TENEDOR

DE TODA LA VIDA

13,20 €

13,80 €

13,90 €

14,90 €

16,10 €

19,90 €

Paletilla Ibérica

Longaniza de payés

Queso manchego

Bull blanco o bull negro (tipo de botifarra catalana)

Atún con aceite de oliva

Tortilla a la francesa

Lomo con queso

5,80 €

4,00 €

3,50 €

3,50 €

3,75 €

Entero Mini

7,80 €

5,50 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

6,00 €

7,00 €
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