
Propostes de Menú 

El Racó de Can Feliu 

MENÚ CAN FELIU 

PER PICAR 

Brotxeta de llagostí cruixent embolicat amb patata 

Brocheta de langonstino crujiente envuelto de patata 

Braves de Can Feliu al seu estil  

Bravas de Can Feliu a su estilo 

Degustació de croquetes de pernil ibèric de gla i ceps amb foie 

Degustación de croquetas de jamón ibérico de bellota y boletus con foie 

Rissoto cremós de bolets al parmesà 

Risotto de setes cremoso al parmesano 

SEGONS 

Suprema de mero amb patata, tomàquet i ceba confitada 

Suprema de mero con patata, tomate y cebolla confitada 

– o – 

Hamburguesa casolana de vedella de Girona a la americana 

Hamburguesa de ternera de Girona a la americana 

 

POSTRES 

Pastís de formatge 
Pastel de queso 

– o – 

Brownie de xocolata amb nous 
Brownie de chocolate con nueces 

 

BEGUDES 

 Aigües mineral, vi blanc Nuviana Chardonnay 

Vi negre 828 D.O.Ca Rioja Criança 

( 1 ampolla de vi cada quatre persones ) 

 

32.00€ 
IVA Inclòs 



Propostes de Menú 

El Racó de Can Feliu 

MENÚ O’REI SABAT 

PER PICAR 

Encenalls de pernil ibèric i coca torrada amb tomàquet 

Virutas de jamón ibérico y coca tostada con tomate 

Braves de Can Feliu al seu estil 

Bravas de Can Feliu a nuestro estilo 

Calamars a l’andalusa 

Calamares a la Andaluza 

Risotto cremós de ceps amb formatge parmesà 

Risoto cremoso de ceps con queso parmesano 

 

SEGONS  

Suprema de lluç amb espàrrecs verds i pernil d’aglà 

Suprema de merluza con espárragos verdes y jamón de jabugo  

– o – 

Entrecot de bou a la planxa amb oli verge extra i sal Maldón 

Entrecot de buey a la planxa con aceite virgen extra y sal Maldón 

 

POSTRES 

Pastís de formatge 
Pastel de queso 

– o – 

Brownie de xocolata amb nous 
Brownie de chocolate con nueces 

 

BEGUDES 

 Aigües mineral, vi blanc Nuviana Chardonnay 

Vi negre 828 D.O.Ca Rioja Criança 

( 1 ampolla de vi cada quatre persones ) 

36.00€ 
IVA Inclòs 



Propostes de Menú 

El Racó de Can Feliu 

MENÚ DEL CHEF 

PER PICAR 

Amanida de formatge de cabra caramel·litzada i nou amb vinagreta de Mòdena 

Ensalada de queso de cabra caramel·litzada con nuezes a la Módena 

Musclos de roca a la Marinera un xic picants 

Mejillones de roca a la marinera un poco picantes 

Croquetes casolanes de llagostins i rovellons 

Croquetas casera de langostinos y rovellones 

Risotto cremós de ceps amb formatge parmesà 

Risoto cremoso de ceps con queso parmesano 

SEGONS 

Bacallà fregit amb salsa de llagostins i trompetes de la mort 

Bacalao frito con salsa de langostinos y trompetes de la muerte 

– o – 

Filet de vedella a la planxa amb salsa d’ Oporto i foie 

Solomillo de ternera a la plancha con salsa de Oporto i foie 

 

POSTRES 

Pastís de formatge 
Pastel de queso 

– o – 

Brownie de xocolata amb nous 
Brownie de chocolate con nueces 

 

 

BEGUDES 

 Aigües mineral, vi blanc Nuviana Chardonnay 

Vi negre 828 D.O.Ca Rioja Criança 

( 1 ampolla de vi cada quatre persones ) 

 

40.00€ 
IVA Inclòs 


