
LES tapes

Ostres al natural (Un.)

Escopinyes al natural

Olives partides alinyades

Croqueta de pernil ibèric (Un.)

Croqueta de pollastre al’ast (Un.)

Mini croquetes de la setmana (4 Un.)

Anxoves del Cantàbric amb torradetes,
tomàquet i AOVE 4 (Un.)

Patates fregides Corominas

Copa de xips de iuca i plàtan

Pa de coca amb tomàquet

Patates braves amb all i oli de safrà i salsa de
Xile chipotle

Patates fregides grill

Pernil Ibèric de gla amb pa de coca i
tomàquet de penjar

4.5€

14€

3.5€

2.5€

2.5€

8€

12€

2.5€

4€

3.5€

6.5€

4.5€

22€

Selecció de formatges nacionals i
internacionals de vaca, cabra i ovella amb
codony

Mini roll de galta de vedella al curri vermell

Mini roll d'anguila fumada i calçots a la brasa
amb salsa teriyaki

Mini Bao de llagostí cruixent, kimchi Coreà i
salsa còctel

Mini biquini de pernil ibèric trufat

Xurros de bacallà amb all i oli d'all negre

Pebrots del Padró

Ració de pa 

Ració de pa sense gluten

14€

5€

5€

5€

5€

8€

6€

2.5€

3€

15€

Amanida Can Balcells 14€

ENTRANts

Zamburiñas a la brasa 18€

Carpaccio de rens de Lapònia 15€

Caneló de peix i marisc 16€

Papardelle fresc amb la seva
carbonara

18€

Crema del día  8€

DEL MAR
Llobarro Aquanaria amb verdures a
la brasa

26€

Morro de bacallà confitat 26€

Tataki de tonyina vermella 24€

CARNS A LA BRASA

Filet de vaca madurada 200 gr 26.5€

Chuletón de vaca madurada 500 gr 36€

Magret d'ànec lacat 22€

Hamburguesa de vedella d' Angus
de 200 gr

20€

En pa de brioix amb bacó, alvocat, maionesa de
kimchi, ceba caramel·litzada i salsa de formatge
cheddar, acompanyat de patates fregides grill

CARNS
Steak tàrtar de filet de vaca 22€
Madurada amanit a l'estil tradicional amb
mantega Cafè Paris acompanyat de torrades

Jarret de xai 25€
A baixa temperatura amb aromes mediterrànies,
albergínia fregida i el seu brioix de mantega i romaní

Galta melosa de vedella 20€
Amb parmentier trufada i ragú de bolets

Amanida de burrata
I tomàquet amb alvocats cruixents i picants amb
oli d'alfàbrega

Amb tonyina, tomàquet, olives de Kalamata,
pastanaga i ceba morada

Fumats, brots, physalis amb vinagreta de iogurt
de festucs

Amb beixamel d'ametlla i crumble de parmesà

Crema de bolets trufada, papada confitada i
formatge parmesà

Pregunteu al personal de la sala

Amb la seva sopa castellana, all i oli gratinat i molles
de pastor

Amb salsa suau Hoisin i wok oriental de blat tendre

Verdures a la planxa amb romesco

Amb foie Poèle i salsa d' Oporto

Amb salsa de romesco

Amb timbal de quinoa, alvocat, salicorn i escabetx
Japones

ARROSSOS

21€Arròs de Pals de marisc “tot pelat”
(pvp per pers, min 2 persones)

28€Arròs de Pals caldós o sec de llamàntol
Amb cloïsses (pvp per pers, min 2 persones)

18€Arròs de Pals de verdures

18€Fideuà marinera

infantil

8€Macarrons Can Balcells

8€Fingers de pollastre amb patates fregides
casolanes

LES POSTRES

8€Coulant de xocolata amb gelat de vainilla

8€Pa de pessic de mandarina i xocolata blanca
Amb salsa de caramel salat i nous garrapinyades

8€Milfulls de crema mascarpone
Fruits vermells, haba tonka amb sorbet de la passió

6€Gelats i sorbets

Postres vegans
Pregunti al nostre personal de sala

9€

Gluten.       Sense gluten.        Làctis.        Huevo.        
Fruits amb closca.       Mol·lusc.         Peix.       
 Crustàcis.        Soja.        Sèsam.        Sulfits.       
 Mostassa.        Cacahuet.        Ápio.         Tramús.


