
meló, alfàbrega migues pernil G i el celler que pot acompanyar l’àpat

taco vegà G

la nostra llimonada VINS NEGRES

comencem Rost de Mas Igneus 2014 DO Priorat supl. 4 €/botella

esqueixada de bacallà, albercoc i olives G(opcio) Ànima de Raïmat 2014 DO Costers del Segre supl. 4 €/botella

favetes, patata i allioli Pocapena 2016 DO Costers del Segre

fideuada d’escamarlans G/CM/P VINS ROSATS

ara trieu del mar … Xino Xano d’Oriol Rosell 2016 DO Penedès

llobarro, cremós de fruits secs i espinacs saltats FS VINS BLANCS

Cassoleta de sipionets, remolatxa i fesolets CM Curiós d’Albet i Noya 2016 DO Penedès

i ara trieu de la terra… Ànima de Raïmat 2016 DO Costers del Segre supl. 4 €/botella

espatlla de cervol amb un civet de cireres Hizan 2015 Verdejo DO Rueda

miniraola de pollastre i agredolç de tomàquet G/Se VINS ESCUMOSOS

i amb les postres acabem… Aire de Lorigan Rosat DO CAVA supl. 7 €/botella

xocolata, keffir i llet fumada L/O/S ALTRES BEGUDES

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

mango, curri, menta S

El preu del menú 25,00 € inclou: 
cafès i infusions de selecció 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 en Gabriel Jové, en Sergi Aritzeta, la Carla Casanovas, l’Albert Lladós, l’Enric Barbat, na Mireia Tarroja
 i en Cristi Zamfir 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
*tots els processos tenen contingut de sal no apte per dietes absentes de sal 

IVA del 10% inclòs calxirriclo

L’equip del Xirricló 
us cuinarà i servirà…

www.calxirriclo.com


