
la pols del garum FS/G/P/ i el celler que pot acompanyar l’àpat

mar CM/L/O VINS NEGRES

foc Petit Sios 2017 Costers del Segre

comencem Jan Petit 2016 DO Costers del Segre

taboulé G/(O)/L MonteCastrillo 2016 DO Ribera del Duero

làmines de salmó, fruits secs i agredolç de fum P/FS/ Lan Criança 2014 DO Rioja supl. 4 €/botella

risotto de pèsols i pernil (L) VINS BLANCS

ara trieu del mar … Petit Baldoma 2017 DO Costers del Segre

lluç, carxofa i olives
P Xic d’Agustí Torelló Mata 2017 DO Penedès

bacallà mel i sobrassada P/S/FS/ Poesia 2016 DO Catalunya

i ara trieu de la terra… Ramon Do Casar 2016 DO Ribeiro supl. 4 €/botella

melós de vedella, bolets i bolets SO2/S ESCUMOSOS

bao de secret i tirabecs (G) Torelló Brut Reserva 2013 DO Cava supl. 6 €/botella

i acabem amb les postres… ALTRES BEGUDES

tatin de maduixes G/O/L/S la nostra Cervesa Artesana de Balaguer La Llop

herbes i cítrics
L/S

brownie de xocolata i xocolata L/O/S/G

El preu del menú 25,00 € inclou: 
cafès d’Especialitat i infusions de 

Delsams Torrefacció Artesana de Cafès
i pa ronyó artesà del Forn Pa Ronyó de Torregrossa i 

varietats del Forn de les Avellanes
i els vins seleccionats en la nostra proposta de celler

Ha dirigit el servei en Francesc Molins
i us han cuinat i servit na Carla Casanovas, n’Albert Lladós, en Tonet Berenguer, n’Hèctor Padilla, en Jordi Pané i en Cristi Zamfir 

i amb la inspiració i la saviesa de la Rosa Rúbies

En compliment del R. UE 1169/2011 d’informació sobre alergens

G aliments NO aptes per celíacs o intolerància al gluten 
C/M conté traces o aliments amb crustacis/moluscos 
O conté ou 
P producte del peix o derivats 
FS conté cacacuets, fruits secs de closca o altres amb traça 
A conté api 
M conté mostassa o traces 
Se conté grans de sèsam 
SO2 conté sulfits o diòxid de sofre 
L conté lactosa o derivats de la llet
S contingut de sucre natural no recomanat per persones amb diabetes
(.  ) El contingut de l’alergen és evitable

*tots els processos tenen contingut de sal no apte per dietes absentes de sal 

IVA del 10% inclòs calxirriclo

Menú del Xirricló
Del 21al 25 de maig 2018 als migdies

www.calxirriclo.com


