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

18,00 €
24,00 € Cocotxes de bacallà - favetes - ibèric 14,75 €

Filet d’anxova de l’Escala 00  i el seu pa de 
vidre 2,25 € Arròs de capipota i espardenyes 25,50 €

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 - holandesa - tòfona d’estiu 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 15,50 €

Steak tàrtar de vedella elaborat a la sala 23,50 € Llebre a la royal - remolatxa - xocolata 17,00 €

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’Estiu2018

snacks del Xirricló 1954-2018 snacks del Xirricló 1954

la sardina d’estiu el Xirricló 2018

la papaia i el fum ostra - coco - festuc

carbonara de fetge gras d’ànec i tòfona la sardina de ponent

espardenyes espardenya - plàncton - llima

peix salvatge - bergamota - llima tomàquet

xai de la Noguera - remolatxa - venere arròs negre de mar (escamarlà) i muntanya (vedella)

colomí à la minute tàrtar de riu - papaia

cogombre - llima - regalèssia bistec rus de peix salvatge - llimona a la sal

sotabosc d’estiu 2018 xai de la Noguera - bergamota - infusió de camellia

tast de formatges d’aquí i més enllà llebre a la royal - remolatxa - xocolata 

la perla

cítrics

xocolata - cervesa - cafè

mató - edulis - mel - cornucopioides

i taula de formatges (supl. 6,50 €)

Menú Xirricló 55,00 € (per persona) 
(beure no inclòs)

Menú Festival Cal Xirricló 68,00 €  (per persona)
(beure no inclòs)

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 Festival
Menú Degustació

www.calxirriclo.com


