
LACTIS GLUTEN 

OUS 

FRUITS  AMB  CLOSCA

SÈSAM 

                    

Carpaccio de bou amb lesques de parmesà, brots i torradetes

Amanida de cecina de LLeó amb mató, vinagreta de magrana i nous

Amanida Can Balcells amb tonyina, tomàquet, olives de Kalamata, pastanaga i ceba morada

Caneló de pularda amb tòfona

Graellada de verdures a la brasa amb allioli suau
 

 

 
DEL MAR

                    
Peix de mercat amb verdures a la brasa

Morro de bacallà a la catalana amb espinacs, sofregit i allioli gratinat

*Totes les nostres carns a la brasa van acompanyades de patates fregides i pebrots del Padró
                    

Filet de vaca "Rubia Gallega" amb salsa de ceps

Chuletó de vaca madura 500 gr

Tataki de Black Angus Beef de "Nebrasksa"

Mig picantó marinat

ENTRANTS

Steak tartar de filet de vaca amanit a l'estil tradicional acompanyat de torradetes

Jarret de xai marinat amb espècies morunes, mel de tarongina i el seu cuscús

Cua de vedella tradicional al vi

Hamburguesa d'Angus en pa de brioix amb ruca, formatge de cabra caramel·litzat i chutney de
tomàquet acompanyat amb patates fregides

CARNS A LA BRASA

CRUSTACIS PEIX 

SOJA MOL·LUSCS MOSTASSA

S/M €

26,00€

28,00€

36,00€

28,00€

CARNS

(AMB CARBO DE CABRACHO)

12,00€

16,00€

14,00€

16,00€

14,00€

22,00€

25,00€

20,00€

20,00€

18,00€



Macarrons Can Balcells 

Fingers de pollastre amb patates fregides 

Coulant de xocolata amb gelat de
vainilla

Torrija caramel·litzada amb gelat de             
 canyella

Cruixents temperats de crema catalana                
 amb fruits vermells

Gelats i sorbets

Postres Vegans (A consultar)

ARROSSOS

                    
Arròs de Pals de marisc ''tot pelat'' 

Arròs de Pals caldòs de llamàntol 

Arròs de Pals de verdures 

Arròs de muntanya a la cassola

Fideuà marinera

(preu per persona, mínim dues persones)

NENS 

8,00€

8,00€

LES POSTRES 

8,00€

8,00€

TAPES

21,00€

28,00€

18,00€

20,00€

18,00€

Croqueta de pernil ibèric

Croqueta de cep

Anxoves del Cantàbric amb les seves
torradetes, tomàquet i AOVE (4 Ud)

Xips de patates Coromines

Coca de vidre amb tomàquet
 
Patates braves Can Balcells (4ud)

Pernil ibèric de gla amb pa de coca de    
 vidre i tomàquet de penjar

Selecció de formatges catalans artesans de
vaca, cabra i ovella

Mini roll de pollastre a l'ast amb allioli     
 amb  el seu suc

Bocata bao de calamars amb maionesa de
kimchi i ceba caramel·litzada

Pop a l'estil Can Balcells 

2,50€/un

12,00€

2,50€

3,50€

6,50€

22,00€

14,00€

5,00€

5,00€

2,50€

3,00€

16,00€

8,00€

6,00€

Ració de pa 

Ració de pa sense gluten 

(preu per persona, mínim dues persones)

(preu per persona, mínim dues persones)

8,00€


