
Encenalls de pernil ibèric DO Guijuelo i el 
seu pa  de vidre

18,00 €
24,00 €

Cocotxes de bacallà - pil pil de favetes - 
ibèric 15,50 €

Filet d’anxova de l’Escala 00  i el seu pa de 
vidre 2,25 € Un arròs d’espardenyes, bolets i capipota 24,00 €

Esqueixada de bacallà 12,50 € Peix salvatge de les nostres llotges s/m

Amanida de tonyina escabetxada, formatge 
de cabra i meló 13,50 € Garrinet - moniato - tòfona - consomé 18,50 €

Gambes vermelles a la planxa (8 u.) 24,50 € Entrecot de vaca madurat + de 45 dies 60 €/kg

Arròs cremós de bolets i cocotxes de 
bacallà 16,00 € Espatlla de conill - hoisin - cargols - menta 16,50 €

Steak tàrtar de vedella elaborat a la sala 23,50 €

Callos de Cal Xirricló 10,50 €

Caragols a la gormanta 12,50 €

Capipota de vedella i cigronets 14,50 € i les nostres suggerències de cada dia

IVA del 10% no inclòs calxirriclo

La tradició La cuina a l’Hivern2018

el malparit - el popet - el calamar a la romana el malparit - el popet - el calamar a la romana

la carxofa i el foie la carbassa - el vermut - i l’ostra

la sardina - la medul·la - raïm - aire de fum la sardina de ponent

la carbonara d’espardenyes rissoni de plàncton - espardenya

peix salvatge - moniato - tòfona - ibèric tomàquet

colomí à la minute chili prawn - tallarins vegans - suquet de gamba

les postres blanques calamar - foie negre - panís

xocolata - cervesa - cafè vaca vella - bolets - curri verd

garrinet saltat - moniato - tòfona 

la perla

xocolata i cacauet o el conguito

el sotabosc 2015

i taula de formatges (supl. 6,50 €)

Menú Xirricló 55,00 € (per persona) 
(vins no inclosos)

Menú Festival Cal Xirricló 68,00 €  (per persona)
(vins no inclosos)

Menú Xirricló + maridatge 75,00 € (per persona)
el menú es servirà per taules completes

màxima hora de comanda les 14h00 i les 22h00

Menú Festival Cal Xirricló+maridatge 93,00€ (per pers.)
el  menú es servirà  per taules completes 

màxima hora de comanda les 14h00 i les 21h45

Menú FestivalMenú Degusta

www.calxirriclo.com


