
Safata de canelons de carn
a punt de gratinar.

19,90 €
(3 racions = 9 peces de canalons).

Safata de canelons de peix i
marisc a punt de gratinar.

29,00 €
(3 racions = 9 peces de canalons).

Safata de postres Temptació.
14,00 € (per a 4 persones).
Profiterols de crema de cafè. 
Llimona, festuc i xocolata blanca.
Mousse de xocolata amb gerds. 

Safata de canelons de
pollastre amb tófona.

25,00 €
(3 racions = 9 peces de canalons).

CANELONS 

APERITIUS

PLATS PER EMPORTAR

Safata d'aperitiu Sensació.
14,50€ (per a 4 persones).

Mollete amb tàrtar de salmó fumat a l'aneth.
Pionono de truita catalana amb pernil Ibèric.

Recuit de drap al safrà i llimona.

Safata d’aperitiu d'Orient.
15,75 € (per a 4 persones).

Pastrami al pa d’espècies i encurtits.
Crema de remolatxa al cumí.

Galatina de gallina amb gambes i festuc.

Safata de formatges de Nadal.
13,00 € (per a 2 persones).

Cingles de Berti amb confitura de taronja.
Caram de Galliners amb confitura d’olives.

Comté al cacau Guayaquil.
Marí del Mas Marcé amb poma confitada.

Llobarro salvatge al forn a
la pescadora.

45,00 € (per a 2 persones).

Sarsuela d’escòrpora amb
gamba de Roses.

18,00 € (per a 1 persona).

Capó sencer farcit i rostit.
100,00 € (per a 8 persones).

Pularda rostida amb fetge-gras
75,00 € (per 8 persones).

Escudella i carn d'olla.
19,00 € (per 2 persones).

Tarta Tatin
del Motel sencera.
30,00 € (per a 8 persones). 

Pastís de Carrota
amb nous i llimona.
28,00 € (per a 8 persones).

POSTRES

Bábá al Kirsch,
nata de llima.
28,00 € (per 10 persones).

Disponible el 24, 25, 26 i 31 de desembre 2019.
Disponible el dia 1, 5 i 6 de gener 2020.
La comanda ha de fer-se amb antelació, mínim 4 dies abans.
Els plats són per consumir el dia de la seva recollida.

COMANDES
Telf: 972 50 05 62

restaurant@hotelemporda.com



EL MOTEL A CASA
PER NADAL

www.elmotelrestaurant.com

el motel
RESTAURANT

MENÚ DE CAP D’ANY

Amuse-Bouche

Ravioli de rovellons i camagrocs amb ceba de Figueres

Llobarro i gamba en suquet de Roses

Costella de vedella, salsa al vi, moniato

Pastís de formatge Recuit de Peralada

Raïms de la Bona Sort

Bossa Cotilló

ENTREGUES: el dia 31 de desembre de 16 a 20h.
DATA LÍMIT PER FER LA COMANDA: 27 de desembre 2019.PREU: 48€ PER PERSONA (IVA INCLÒS)

MENÚ DE NADAL

Escudella de Nadal amb galets

Mandonguilles de rap al gingebre i llima

Pularda farcida i rostida amb crunch de cereals

Mousse de torró de xocolata

PREU: 45€ PER PERSONA (IVA INCLÒS) DATA LÍMIT PER FER LA COMANDA: 20 de desembre 2019.
ENTREGUES: - 25 de desembre 10 a 12h. i - 24 de desembre de 16 a 20h.


