Carta
PLATS CALENTS
* Sopa de galets amb mandonguilletes 4.00€
* Macarrons “de sempre” 4.20€
* Arròs amb conill (20min) 5.50€
* Fideuà(15min) 5.50€
* Patata amb pop a la gallega 7.00€
* Escalivada(patata al caliu, pebrot, albergínia, ceba, torrada i anxoves) 7.00€
* Canelons 6.00€
* Xafat de patata amb carbassa i cansalada 5.00€
AMANIDES
* Entrant de l´Hostal Nou (meló amb pernil, torradetes amb escalivada, brandada de bacallà,
truita de patates, llonganissa, donegal i enciam) 7.00€
* Carpaccio de tomàquet amb esqueixada de bacallà 7.00€
* Amanida d´enciams amb formatges, bacó, fruits secs i salsa de pastanaga 7.00€
* Amanida de patata amb bacallà i salsa d’anxoves 7.00€
* Amanida amb pernil i llonganissa 7.00€
* Amanida de pasta amb tonyina 6.50€
GUISATS
* Cargols de l’Hostal Nou 9.00€
* Peu de porc amb panses i pinyons 7.00€
* Ànec amb peres 7.50€
* Vedella estofada amb bolets 7.00€
* Bacallà amb panses i pinyons 8.00€
* Espatlla de xai lligada amb bolets 7.75€
* Mandonguilles amb sípia 7.50€
* Pollastre amb bolets, orellanes i prunes 7.50 €
* Picantó a les herbes 6.50 €
* Conill amb bolets 7.50 €
BRASA
* Conill7.50€ *Llom7.00€
* Pollastre 6.50€ *Entrecot 15.00€ *Xai 8.00€
* Xurrasco 8.00€ *Galtes de porc 8.00€
* Botifarra blanca i/o negra 7.50€
POSTRES
* Pijama de l´Hostal Nou 4.50€ (braç de nata, flam d’ou, gelat)
* Crema catalana 3.25€
* Crema catalana acotxada amb ametlles 3.50€
* Català (gelat de torró amb ratafia) 4.00€
* Braç de nata 3.50€
* Braç de nata amb xocolata calenta 4.00€
* Braç de crema 3.50€
* Braç de crema amb xocolata calenta 4.00€
* Valencià (suc de taronja amb gelat de vainilla) 4.00€
* Flam d’ou 3.25€
* Flam de mató 3.50€
* Borratxo 3.50€
* Mató amb mel, codonyat o melmelada de maduixa 3.50€
* Codonyat amb formatge fresc 3.50€
* Suc de taronja 3.50€
* Iogurt fet a casa amb mel o melmelada de maduixa o sucre 2.90€
* Gelat de cafè amb trufa tèbia 4.00€
* Gelat de torró amb ametlles 4.00€
* Sorbet de llimona 4.00€

Carta
PLATOS CALIENTES
* Sopa de pasta con albóndigas 4.00€
* Macarrones “de siempre” 4.20€
* Arroz con conejo (20min) 5.50€
* Fideua (15min) 5.50€
* Patata con pulpo a la gallega 7.00€
* Escalibada (patata la brasa, pimiento, berenjena, cebolla, tostada y anchoas) 7.00€
* Canelones 6.00€
* Triturado de patata con calabaza y torreznos 5.00€
ENSALADAS
* Entrante de l´Hostal Nou (melón con jamón, tostaditas con escalibada, brandada de bacalao,
tortilla de patatas, longaniza, donegal y lechuga) 7.00€
* Carpaccio de tomate con filetitos de bacalao 7.00€
* Ensalada de lechugas con quesos y panceta, frutos secos y salsa de zanahoria 7.00€
* Ensalada de patata con bacalao y salsa de anchoas 7.00€
* Ensalada con jamón y longaniza 7.00€
* Ensalada de pasta con atún 6.50€
GUISADOS
* Caracoles de l’Hostal Nou 9.00€
* Pie de cerdo con pasas y piñones 7.00€
* Pato con peras 7.50€
* Ternera estofada con setas 7.00€
* Bacalao con pasas y piñones 8.00€
* Espalda de cordero atada con setas 7.75€
* Albóndigas con sepia 7.50€
* Pollo con setas, orellanes y ciruelas 7.50 €
* Picantó a las hierbas 6.50 €
* Conejo con setas 7.50 €
BRASA
* Conejo 7.50€ *Lomo 7.00€
* Pollo 6.50€ *Entrecot 15.00€ *Cordero 8.00€
* Xurrasco 8.00€ *Carrilleras de cerdo 8.00€
* Butifarra blanca y/o negra 7.50€
POSTRES
* Pijama de l´Hostal Nou 4.50€ (brazo de nata, flan de huevo, helado)
* Crema catalana 3.25€
* Crema catalana con cama de almendras 3.50€
* Catalán (helado de turrón con ratafía) 4.00€
* Brazo de nata 3.50€
* Brazo de nata con chocolate caliente 4.00€
* Brazo de crema 3.50€
* Brazo de crema con chocolate caliente 4.00€
* Valenciano(zumo de naranja con helado de vainilla) 4.00€
* Flan de huevo 3.25€
* Flan de requesón 3.50€
* Borratxo 3.50€
* Requesón con miel, membrillo o mermelada de fresa 3.50€
* Membrillo con queso fresco 3.50€
* Zumo de naranja 3.50€
* Yogurt hecho a casa con miel o mermelada de fresa o azúcar 2.90€
* Helado e café con trufa tibia 4.00€
* Helado de turrón con almendras 4.00€
* Sorbete de limón 4.00€

