MENÚS ( Format a taula)

MENU 1
A compartir
Braves fumades amb escuma d´all i oli
Croquetes de pollastre rostit
Ou a baixa temperatura amb cremós de patata trufada, xoriço i mel
`Moules frites´, musclos a la planxa amb all i julivert i patates a la francesa
Bacallà amb espinacs frescos, sofregit a la catalana i mussolina suau d´all
Farcellets de pollastre pekín amb salsa hoisin de fruites del bosc
Pa amb tomàquet

Postres a escollir
Merenga d'ametlles amb crema pastissera i coulis de fruita del bosc
El nostre tiramisú
***
Aigua, refresc o cervesa pressió ,
Copa Vi blanc Clot D´Encís D.O. Terra Alta / Copa Vi Negre Clot D.O. Terra Alta
(1 beguda per persona)

25,-€ /persona (IVA inclòs)

CABALLA CANALLA | Plaça Poeta Boscà, 1 08003 Barcelona | 93.221.94.14
reserves@caballacanalla.com

MENÚS ( Format a taula)

MENU 2

A compartir
Braves fumades amb escuma d´all i oli
Croquetes de pollastre rostit
Sardines a la planxa amb all, julivert i curri
`Moules frites´, musclos a la planxa amb all i julivert i patates a la francesa

Bacallà amb espinacs frescos, sofregit a la catalana i mussolina suau d´all
Farcellets de pollastre estil pekín amb salsa hoisin de fruits del bosc
Pa amb tomàquet

Postres a escollir
Merenga d´atmetlles amb crema pastissera i coulis de fruita del bosc
El nostre tiramisú

***
Aigua, refresc o cervesa pressió
Copa Vi blanc Clot D´Encís D.O. Terra Alta / Copa Vi Negre Clot D.O. Terra Alta
(1 beguda per persona)

25,-€ /persona ( IVA inclòs)
CABALLA CANALLA | Plaça Poeta Boscà, 1 08003 Barcelona | 93.221.94.14
reserves@caballacanalla.com

MENÚS ( Format a taula)

MENU 3

A compartir
Braves fumades amb escuma d´all i oli
Llagostins cruixents amb arrós verd i salsa kimchi
La nostra “Ensaladilla Canalla”
`Moules frites´, musclos a la planxa amb all i julivert i patates a la francesa

Farcellets de pollastre estil pekín amb salsa hoisin de fruits del bosc
Bacallà amb espinacs frescos, sofregit a la catalana i mussolina suau d´all
Pa amb tomàquet

Postres a escollir
Merenga d´atmetlles amb crema pastissera i coulis de fruita del bosc
El nostre tiramisú

***
Aigua, refresc o cervesa pressió
Copa Vi blanc Clot D´Encís D.O. Terra Alta / Copa Vi Negre Clot D.O. Terra Alta

(2 begudes per persona)

30,-€ /persona (IVA inclòs)
CABALLA CANALLA | Plaça Poeta Boscà, 1 08003 Barcelona | 93.221.94.14
reserves@caballacanalla.com

MENÚS ( Format a taula)

MENU 4
A compartir
Braves fumades amb escuma d´all i oli
Llagostins cruixents amb arrós verd i salsa kimchi
Sardines a la planxa amb all, julivert i patates a la francesa
`Moules frites´, musclos a la planxa amb all i julivert i patates a la francesa
Farcellets de pollastre estil pekín amb salsa hoisin de fruits del bosc
Bacallà amb espinacs frescos, sofregit a la catalana i mussolina suau d´all
Pa amb tomàquet

Postres a escollir
Merenga d´atmetlles amb crema pastissera i coulis de fruita del bosc
El nostre tiramisú

***
Aigua, refresc o cervesa pressió
Copa Vi blanc Clot D´Encís D.O. Terra Alta / Copa Vi Negre Clot D.O. Terra Alta

(2 begudes per persona)

30,-€ /persona ( IVA inclòs)
CABALLA CANALLA | Plaça Poeta Boscà, 1 08003 Barcelona | 93.221.94.14
reserves@caballacanalla.com

MENÚS ( Format a taula)

MENU 5

A compartir
Copa de cava de benvinguda
Braves fumades amb escuma d´all i oli
Coca de pernil ibèric
Ou a baixa temperatura amb cremós de patata trufada, xoriço i mel

Tiradito de caballa fumada amb salsa huancaina i cítrics
`Moules frites´, musclos a la planxa amb all i julivert i patates a la francesa
Bacallà amb espinacs frescos, sofregit a la catalana i mussolina suau d´all
Pa amb tomàquet

Postres a escollir
Merenga d´atmetlles amb crema pastissera i coulis de fruita del bosc
El nostre tiramisú
***
Aigua, refresc o cervesa pressió
Copa Vi blanc Clot D´Encís D.O. Terra Alta / Copa Vi Negre Clot D.O. Terra Alta
(2 begudes per persona)

35,-€ /persona (IVA inclòs)
CABALLA CANALLA | Plaça Poeta Boscà, 1 08003 Barcelona | 93.221.94.14
reserves@caballacanalla.com

MENÚS ( Format a taula)
MENU 6

A compartir
Braves fumades amb escuma d´all i oli
Croquetes de pollastre rostit
Llagostins cruixents amb arròs verd i salsa kimchi
`Moules frites´, musclos a la planxa amb all i julivert i patates a la francesa
Pa amb tomàquet

Segons a escollir
Bacallà amb espinacs frescos, sofregit a la catalana i mussolina suau d´all
Calamar a la planxa amb pèsols, virutes de pernil, carxofes fregides i all i oli de safrà
Curri vermell de xai amb arròs basmati
Pollastre estil pekín amb salsa hoisin de fruits del bosc
Postres a escollir
Merenga d'ametlles amb crema pastissera i coulis de fruita del bosc
El nostre tiramisú
***
Aigua, refresc o cervesa pressió
Copa Vi blanc Clot D´Encís D.O. Terra Alta / Copa Vi Negre Clot D.O. Terra Alta
(2 begudes per persona)

35,-€ /persona (IVA inclòs)

CABALLA CANALLA | Plaça Poeta Boscà, 1 08003 Barcelona | 93.221.94.14
reserves@caballacanalla.com

MENÚS ( Format a taula)

MENU 7 (Arròs)

A compartir
Braves fumades amb escuma d´all i oli
Sardines a la planxa amb all, julivert i curri
`Moules frites´, musclos a la planxa amb all i julivert i patates a la francesa
Pa amb tomàquet

Arròs a escollir
Arròs negre amb costella de porc calamar i carxofes
Arròs de gambes i musclos
Arròs mar i muntanya amb costella de porc, calamar i carxofes
Postres a escollir
Merenga d´atmetlles amb crema pastissera i coulis de fruita del bosc
El nostre tiramisú
***
Aigua, refresc o cervesa pressió
Copa Vi blanc Clot D´Encís D.O. Terra Alta,
Copa Vi Negre Clot D´Encís D.O. Terra Alta

(2 begudes per persona)

38,-€ /persona (IVA inclòs)
CABALLA CANALLA | Plaça Poeta Boscà, 1 08003 Barcelona | 93.221.94.14
reserves@caballacanalla.com

