
L’hort de lallioli (O)/FS/G/L i el celler que pot acompanyar l’àpat

Botifarra amb seques Se/G/ VINS NEGRES

Una altra coca de samfaina FS/G/O Petit Siós 2017 DO Costers del Segre

comencem Torremilanos 2016 DO Ribera del Duero

Les gallines de l’Inspector O/A Abrunet 2017 DO Terra Alta

Cargols, a la grotesca d’Alcarràs VINS BLANCS

Arròs de bacallà i raïm FS/P/ Xic d’Agustí Torelló 2017 DO Penedès

ara trieu del mar … Gotim Blanc 2017 DO Costers del Segre supl. 4 €/botella

orada i el seu mar P/CM Petit Baldomà 2017 DO Costers del Segre

verat, beurre blanc i tòfona P/L ESCUMOSOS

i ara trieu de la terra… Vilarnau Brut Nature 2014 DO Cava supl. 5 €/botella

Conill a la royal de préssec G/O/FS VINS ROSAT

Bistec rus de poltre, mostassa i patata G/O/L Abrunet 2017 DO Terra Alta

i acabem amb les postres… ALTRES BEGUDES

El préssec L/O/G/S la nostra Cervesa Artesana de Balaguer La Llop

Xocolata, violeta i iogurt L/G/O/S

Pastís de formatge vegà FS

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

L’equip que us hem cuinat i servit és dirigit per Gabriel Jové i Campillo i som:
en Jordi Pané, Carla Casanovas, n’Albert Lladós, en Tonet Berenguer, n’Hèctor Padilla, n’Andrei Agafiței Ciucă i en Christi Zamfir.

Amb la inspiració i l’essència de na Rosa Rúbies i en Francesc Molins.

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 

Si teniu alguna altra alèrgia i/o intolerància si us plau indiqueu-ho 
a les persones que us atenen.

Tot i que no podem garantir al 100% la contaminació creuada, 
podem adaptar-nos al vostre tipus de dieta.

IVA del 10% inclòs calxirriclo

Menú del Xirricló
Del 17 al 21 de setembre de 2018

www.calxirriclo.com


