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LA CARTA

Al Tothora pots trobar una selecta carta de tapes, antipasti i
productes KM 0. Tenim un gran ventall de vins portats de les
millors bodegues empordaneses i de totes les D.O. del
territori espanyol, així com plats exquisits d’autor per a
paladars més exigents.
Cuina viva, 100% ecològica, basada en el moviment Slow
Food, que uneix amb armonia la ecoagricultura, l’art culinari i
la gastronomia. Unes tècniques culinàries saludables i
innovadores que combinades amb una dosi de creativitat i
aliments de primera qualitat ens proporcionen un resultat,
nutritiu, saludable i deliciós.
Els postres casolans són un dels nostres tocs carasterístics,
i tot això acompanyat d’un ambient càlid, familiar on podràs
gaudir amb els teus d’estones que no oblidaràs.

ENTRANTS
Amanida tèbia de poma amb vinagreta de fruita seca
9,50
Amanida de tomàquet i ventresca de tonyina

9,75

Amanida caprese (tomàquet, mozzarella i alfàbrega)
8,75
Amanida de txangurro i poma

12,50

Amanida amb formatge de cabra

11,50

Amanida amb formatge fresc brie arrebossat

9,50

Amanida de formatge de cabra en pasta fil·lo

10,50

Rotllet d’ànec amb taronja «love thai» (paper d’arròs,
crudités, dressing de sèsam i cítrics)
9,50
Rotllet veggie «love thai» (paper d’arròs, verduretes i
dos dressings)
9,00
Mi-cuit de foie de la casa amb codonyat i oli de
pistatxo
10,50
Carpaccio de vedella amb foie o amb parmesà
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Carpaccio de bacallà

10,50

Pa de coca de l’Empordà amb verdures i formatge
taleggio
8,50
Pa de coca de l’Empordà amb formatge de búfala,
tomàquet i pesto
9,75
Pa de coca de l’Empordà amb escalivada i anxoves
9,50
Pa de coca de l’Empordà amb escalivada i formatge de
cabra
9,75
Caneló de poma amb botifarra de perol

11,50

Caneló de verdures i gambes

10,50

Timbal de moniato i formatge de cabra

9,75

Provoleta amb herbes provençals

7,50

Graellada de verdures amb oli de tòfona

9,75

Tàrtar de salmó amb alvocat

9,75

ARROSSOS I
PASTES
Risotto de bolets

9,75

Risotto de gambes amb pesto

10,90

Arròs de la casa a l’estil empordanès

14,90

Espaguetis amb tomàquet i all (gambes i/o bitxo)
10,50
Espaguetis amb pesto

10,50

Tagliatelle amb salsa de bolets

10,50

PEIX
Calamars Tothora

9,90

Bacallà amb samfaina

16,50

Tonyina amb tomàquet confitat

16,90

Sepiones a la brasa amb guarnició verda

17,50

Lluç al forn

14,90

Salmó amb porto

18,90

Llobarro al forn amb verdures rostides

16,50

Turbot amb cansalada i escamarlans

21,50

Tataki de tonyina amb parmentier

19,00

Hamburguesa de calamar amb guarnició veggie

18,50



FUNKY FOOD
(AMB PATATES
FREGIDES)
Hamburguesa de vedella

6,50

Hamburguesa moruna

7,50
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Frankfurt

6,00

Frankfurt picant

6,50

Bratwurst

6,50

VEGGIE CORNER
BIO-ECO-LOCAL
Hamburguesa súper green d’espinacs, tofu i carbassa
amb veggie xips i dips
10,70
Hamburguesa de quinoa, tofu i xiitake amb veggie xips
i dips
11,50

CARNS
Entrecot de vedella DO Girona

18,50

Filet de vedella DO Girona

19,00

Pollastre saltat amb verdures amb curri verd

15,90

Pollastre rostit amb prunes i pinyons

14,50

Galta de vedella cuita a baixa temperatura amb salsa
de vi negre i bolets
17,50
Magret d’ànec de l’Empordà amb parmentier i chutney
de mango
17,80
Costelles de xai rostides amb herbes mediterrànies
18,50
Costelló de porc rostit amb mel

16,50

Hamburguesa de wagyu (vedella japonesa) a l’estil
Tothora
20,50
Espatlla de xai en dues coccions i patates amb herbes
21,50

LES NOSTRES
PIZZES
Margarida

7,50

Pernil dolç

7,80

Ceba i alls tendres

8,50

Xampinyons i ceba

8,50

Vegetal

9,50

Tonyina i ceba

8,80

Quatre formatges

8,80

Formatge de cabra amb verdures

9,00

Mexicana

9,50

Sobrassada i formatge brie

11,50

Mozzarella de búfala, tomàquet i pesto

13,50

EXTRES AL GUST - pebrots del piquillo, bacó, ceba,
formatge de cabra, anxoves, olives, pinya ~ 1,00 / 2,00
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