· Pregunta pel nostre menú per a grups i celebracions. Menú degustació.
· Pregunta por nuestro menú para grupos y celebraciones. Menú degustación.
· Ask for our menu for groups and celebrations. Tasting menu.

elnàutic
els nostres postres

TAKE
AWAY

POSTRES / DESSERTS
Flam “el nàutic” 		
Flan “el nàutic” / Flan “el nàutic”
Tiramissu “el nàutic”		
Cheese Cake		
Lemon Pie 		
Brownie amb gelat vainilla
Brownie con helado vainilla / Brownie with vanilla ice cream
Pastís de maduixa
Tarta de fresa / Strawberry cake
Mousse de xocolata
Mousse de chocolate / Chocolate Mousse
Gelat de torró amb Pedro Ximénez
Helado de turrón con Pedro Ximénez
Nougat ice cream with Pedro Ximénez
Coulant amb gelat vainilla
Coulant con helado vainilla / Coulant with vanilla ice cream
Crema Catalana		
Crema Catalana / Catalan cream
Fruita de temporada 		
Fruta de temporada / Season’s fruit
Maduixes amb nata 		
Fresas con nata / Strawberries with cream
Trufes de xocolata amb nata
Trufas de chocolate con nata / Chocolate truffles with cream
Iogurt amb mel 		
Yogur con miel / Yogurt with honey
Pa amb oli i xocolata 		
Pan con aceite y chocolate / Bread with oil and chocolate

GELATS ARTESANS

4,50 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,30 €
6,00 €
6,00 €
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6,30 €
6,30 €
5,00 €
4,00 €
5,50 €
6,10 €
5,30 €
6,10 €

Vainilla · Xocolata · Stracciatella · Sorbet de llimona
Iogurt · Formatge · Torró · Mango · Gerd
Vainilla · Chocolate · Stracciatella · Sorbete de limón
Yogur · Queso · Turrón · Mango · Frambuesa
Vanilla · Chocolate · Stracciatella · Lemon sorbet
Yogurt · Cheese · Nougat · Mango · Raspberry
2,50 € / 5,00 €

CUINA MEDITERRÀNIA
I DE MERCAT
Passeig Marítim, s/n · El Masnou
(Club Nàutic)
Reserves restaurant: 93 555 29 09
Reserves celebracions: 645 25 30 18

