ELS NOSTRES PRODUCTES DE PROXIMITAT

Com a restaurant de barri i amant de la nostra terra, busquem proveïdors de proximitat com:
• La Boqueria
• Oli Degustus
• Cerveses Fort

• Bodega La Masia
• Barcelona Beer
• Montseny

• Trabucaires
• Jovanni Brothers
• Bertran i Mascarell

• Cervesa Sant Jordi
• Verema i collita
• Peixos Puri Boqueria

LES NOSTRES TAPES
• Patates Tabarlot, les braves al nostre estil
• Pebrots del Padrón “cabrejats”
• Les croquetes casolanes de:

4.50€
4.50€
1.75€/u

Formatge de cabra i codony / Porro i pernil dolç / Pernil ibèric de gla

• Ous estrellats amb:

7.75€

• Bomba de l’àvia amb allioli de mel i chutney
• Cors de carxofa laminats i fregits
• Delícies de brie arrebossat amb panko i melmelada casolana
• Calamars a l’andalusa amb maionesa de llima
• Bunyols de bacallà amb confitura de taronja
• Tires de pollastre arrebossades amb corn flakes i chutney
• Salmó de la Boqueria marinat a casa amb anet
• Pop a la gallega amb “cachelos” i pebre vermell
• Secret ibèric amb reducció de ratafia i puré de patata trufat
• Cassoleta de formatge fos
• Xampinyons amb salsa de pernil ibèric
• Gambes vermelles a la planxa
• Pa de coca sucat amb tomàquet de penjar, oli d’alfàbrega i sal maldon

4.75€

• Pernil de gla   /  Sobrassada  /  Foie  /  Carxofes
5.75€
5.50€
8.50€
6.50€
6.50€
12.50€
12.50€
8.75€
6.50€
6.50€
16.50€
2.25€

10% IVA inclòs. Els nostres productes poden contenir al·lèrgens. Consulti al personal per a més informació

TAULES
• Pernil de gla amb pa de coca sucat amb tomàquet
Ració:
1/2 ració:

• Pissarra de formatges catalans amb melmelada casolana i crustons
Ració:

16.50€
10.50€
14.50€

AMANIDES
• Tabarlot

8.50€

• Cabra

8.50€

• Tomàquet

7.50€

Remenat d’enciams, tomàquet xerri, alvocat, taronja, ceba cruixent,
llagostins saltejats i vinagreta de soja i taronja
Amanida de formatge de cabra, bacó cruixent, fruits secs i
poma caramel.litzada
Tomàquet de temporada, ceba de Figueres, tàperes i
reducció de vinagre de Mòdena

10% IVA inclòs. Els nostres productes poden contenir al·lèrgens. Consulti al personal per a més informació

PLATETS
• Botifarra esparracada del Vallès amb mongeta blanca i romesco casolà
• Hamburguesa Tabarlot 100% vedella amb enciam,
tomàquet, brie, ceba caramel·litzada i encenalls de foie

• Filet Wellington acompanyat de patata palla
• Caneló cruixent de confit d’ànec amb salsa de parmesà trufat
• Filet de vedella de 250gr amb patates fregides
• Paella de peix i marisc feta a casa
• Paella d’escamarlans
• Salmó a la planxa amb salsa holandesa
• Llom de bacallà amb muselina d’all
• Vieires a la planxa amb parmentier de patata
• Tagliatelle a la marinera
• Timbal gratinat d’albergínia, xampinyons i salsa de pebrot
• Caneló d’espinacs amb formatge de cabra i nous

9.50€
9.50€
16.50€
14.50€
22.50€
14.50€
18.50€
17.50€
14.50€
16.50€
10.50€
9.50€
10.50€

Pregunta pels nostres...

CARPACCIOS I TARTARS DEL DIA!
12.75€

10% IVA inclòs. Els nostres productes poden contenir al·lèrgens. Consulti al personal per a més informació

ENTREPANS
TOTS ELS ENTREPANS VAN SERVITS AMB PATATA PALLA

• De pernil de gla , formatge brie i oli d’alfàbrega
• De bacó, ceba caramel.litzada i formatge brie
• D’anxoves, tonyina, enciam, tomàquet, ceba i maionesa
• De botifarra del Vallès amb allioli i pebrots verds

6.50€
6.50€
6.50€
6.50€

POSTRES
TOTS ELS POSTRES ESTAN FETS A CASA

• Crema catalana amb carquinyolis
• Tiramisú tradicional
• Pastís de formatge amb coulis de gerds
• Mousse de xocolata blanca
• Catalanet amb porró de ratafia Trabucaires de Cardedeu
• Suc de taronja natural amb gelat de vainilla
• Amanida de fruita de temporada

4.50€
5.50€
5.50€
4.50€
5.50€
4.50€
5.50€

10% IVA inclòs. Els nostres productes poden contenir al·lèrgens. Consulti al personal per a més informació

RECORDA
Tots els dies esmorzars
de 8h a 12h.

De dilluns a divendres,
fórmula migdia de 13h a 16h.

Descobreix les nostres tabarlotades:
música en viu, exposicions d’art,
poesia i molt més!

www.tabarlot.com

