Amb un menjador principal i
zona de terrassa, on fer la
pausa per dinar, i salons per a
una major privacitat.

un oasi a la zona
logística zal port.
oferim les nostres
especialitats de
sempre i una àmplia
selecció de plats a la
brasa.

salons privats:
pals:
- Fins a 6 persones

deltebre:
- Fins a 9 persones

albufera:
- Fins a 14 persones

montsià:
- Fins a 18 persones

Av. Ports d’Europa, 100
+34 932 211 342
arrozal.calanuri.com
@arrozalcalanuri

arrozal:
- Fins a 45 persones
(55 en format cocktail)

MENÚS DE GRUP - ARROZAL CA LA NURI

MENÚ ARBORI
40€

PLAT PRINCIPAL, A ESCOLLIR
Paella Ca la Nuri
Secret ibèric a la brasa amb patates i salsa de ceps
Corball a la brasa amb verduretes

ENTRANTS PER COMPARTIR
Aperitiu de benvinguda
Amanida russa amb gambetes i picos
Musclos de roca a la brasa amb all i julivert

POSTRES, A ESCOLLIR
Carrot cake amb nata muntada i canyella
Sorbet de llimona
CONDICIONS DELS MENÚS

Croquetes de l’Arrozal
Pernil ibèric
Pà de pagès amb tomàquet de penjar

PER BEURE
Vins bodega Sara Roca D.O. Terra Alta

· IVA inclòs
· 1 ampolla de vi cada dos comensals
· Mínim 10 comensals

Aigua
Selecció de cafès i infusions
PROMOCIÓ
· Si vols completar el teu menú
amb una copa, el preu serà de 48€

MENÚS DE GRUP - ARROZAL CA LA NURI

MENÚ GESSAMÍ
45€

PLAT PRINCIPAL, A ESCOLLIR
Paella de marisc del senyoret
Entrecot a la brasa amb patates i piquillos
Tronc de rap a la brasa amb verdures

ENTRANTS PER COMPARTIR
Aperitiu de benvinguda
Mini coca d'escalivada a la brasa amb anxova

POSTRES, A ESCOLLIR
Brownie de xocolata amb nous i coulis
Sorbet de mango

Ous escalfats amb botifarra de Perol, parmantier i "migas"
Daus de salmó marinat amb maionesa de mostassa i miso
Bunyols de bacallà amb mel
Pernil ibèric
Pa de pagès amb tomàquet de penjar

CONDICIONS DELS MENÚS

PER BEURE
Vins bodega Sara Roca D.O. Terra Alta
Aigua

· IVA inclòs
· 1 ampolla de vi cada dos comensals
· Mínim 10 comensals

Selecció de cafès i infusions
PROMOCIÓ
· Si vols completar el teu menú
amb una copa, el preu serà de 53€

VOLS ORGANITZAR UN ESDEVENIMENT O GRUP?
CONTACTA’NS A
+34 678 319 234
grups@calanuri.com

