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El restaurant Cor Caliu, situat al carrer 

Roger de Llúria que fa cantonada amb 

el carrer Mallorca, batega al ritme de 

l'Eixample modernista.

Obre les seves portes a primera hora 

del matí per a oferir desdejunis 

d'altura, on les flautes són les 

protagonistes.

A partir de llavors, la seva cuina roman 

oberta durant tot el dia de forma 

ininterrompuda per a servir una 

gastronomia amb especial atenció en 

el producte local i de qualitat, basada 

en pintxos i platets amb sabor 

mediterrani.

Disposa de dos nivells amb elegants 

sofàs i còmodes cadires, amb una 

cuidada decoració plena de detalls 

estètics que li donen aquest toc 

acollidor de llar.
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Flautes, pintxos i 
platets en el cor de 
l'Eixample.

“ En el cor de 
l'Eixample ”
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Nivell  2

60 pax / sentats

60 pax / banquet 

Nivell  1

45 pax / sentats

45 pax / banquet 

CAPACITAT
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Menú 1
(minim 8 pers.)

Menú 2
(minim 8 pers.)

36€
iva 10%
inclòs

31€
iva 10%
inclòs
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La nostra broqueta del dia

Entrants a compartir:

Amanida Cor Caliu

Croquetes casolanes de pernil ibèric 

Calamars a l'andalusa

Ous cabrejats amb patata palla

Pa amb tomàquet 

Segons a triar:

Broqueta de rellom al cafè de París 

Tronc de lluç al vapor amb salsa de pernil 
ibèric 

Linguini amb salsa de tòfona

Postres a triar:

Sorbet de llimona

Carpaccio de pinya amb gelat de vainilla 

Púding de poma

Begudes:

Vins blanc Raimat Clam i negre Raimat 
Clamor, aigües, refrescos i cafès

Copa de cava de benvinguda acompanyada de la 
nostra broqueta del dia

Entrants a compartir:

Amanida de tomàquet raff amb ventresca de 
tonyina, ceba tendra i olives d'Aragó.

Mil fulles de patata, ceps i foie a la planxa          

Ous amb pernil ibèric reserva i patates palla 

Làmines de carxofes fregides

Pa amb tomàquet

Segons a triar:

Entrecot a la planxa amb patates palla      

Sepionets a la planxa amb espàrrecs verds 

Linguini amb ous poche i salsa de tòfones

Postre a triar:

Sorbet de llimona

Carpaccio de pinya amb gelat de vainilla 

Pastís Tatin

Begudes:

Vins blanc Raimat Clam i negre Raimat Clamor, 

aigües, refrescos i cafès
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Copa de cava de benvinguda acompanyada de la 
nostra broqueta del dia

Entrants a compartir:

Amanida de formatge de cabra i espinacs frescos 

Pernil ibèric gran reserva

Ous amb foie i patates palla

Cloïsses saltades amb vi blanc

Pa amb tomàquet

Segons a triar:

Magret d'ànec amb salsa fina de Porto
i poma caramel·litzada

Bacallà amb mussolina de romaní i mel        

Linguini amb ou escalfi i salsa de tòfona

Postre a triar:

Sorbet de llimona

Carpaccio de pinya amb gelat de vainilla 

Milfulls amb nata i xocolata calenta 

Begudes

Vins blanc Finca Ariadna Verdejo i negre Vinya 

Pomal, aigües, refrescos i cafès

Copa de cava de benvinguda acompanyada de la 
nostra broqueta del dia

Entrants a compartir:

Cloïsses saltades amb vi blanc

Ous trufats amb patates palla

Pernil ibèric gran reserva

Gambeta vermella de platja a la planxa

Pa amb tomàquet

Segons a triar:

Filet de vedella amb salsa cafè París i patates palla 

Lloms de rap al safrà

Linguini amb ou escalfi i salsa de tòfona

Postre a triar:

Sorbet de llimona

Carpaccio de pinya amb gelat de vainilla

Coulant de xocolata

Begudes:

Vins blanc Finca Ariadna Verdejo i negre Vinya 

Pomal, aigües, refrescos i cafès

50 51

Menú 3
(minim 8 pers.)

Menú 4
(minim 8 pers.)

51€
iva 10%
inclòs

41€
iva 10%
inclòs



Menú
Tapes 1

(minim 8 pers.)

36€
iva 10%
inclòs
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Selecció de Tapes:

Croquetes del Cor Caliu  

Platet de pernil ibèric           

Pa de flauta amb tomàquet  

Assortit d'amanides russes  

Broqueta de truita

Ous cabrejats

Xoco a l'andalusa

Postres:

Crema catalana

Begudes:

Dues begudes incloses i cafè

Selecció de Tapes:

Assortit d'amanides russes

Platet de pernil ibèric

Pa de flauta amb tomàquet

Gambes amb allada

Calamars a l'andalusa

Pebrots del padró

Ous estavellats amb pernil

Pintxo de bacallà

Pintxo de rellom

Postres:

Crema catalana

Begudes:

Inclou una ampolla de vi cada dues persones 

o una consumició de refresc o cervesa per

persona.

Menú
Tapes 2

(minim 8 pers.)

26€
iva 10%
inclòs

* Tots els menús inclouen una ampolla de vi per cada dues

persones, per a les persones que no beguin vi, se'ls oferirà

cervesa, o refrescos.

La reserva del menú haurà de realitzar-se amb una antelació

mínima de 24 Hores.

Les reserves es mantindran un màxim de 15 minuts després de

l'hora acordada, en cas de retard, caldrà avisar al restaurant.

En terrassa s'aplicarà un suplement de 3€ (IVA no inclòs)
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t: (+34) 932 210 810

info@arenalrestaurant.com 

Passeig marítim de la Barceloneta, 

(A nivell de platja) a l'altura de 

l'Hospital del Mar)

t: (+34) 932 082 029

info@corcaliu.com

Carrer de Roger de Llúria,

102 - 08037 Barcelona.

Eixample.

Si desitges més informació sobre els nostres restaurants 
estem a la teva disposició a: info@gruparenal.com

t: (+34) 932 240 353

info@xupxuprestaurant.com 

Passeig marítim de la Barceloneta, 

(A nivell de platja, tocant  

C/Pepe Rubianes)




