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CARTA DE CERVESA I VINS
Cervesa artesana In Solem edició especial Tàrraco a Taula. Twins Craft Beer

Tuets Tot Blanc. Celler Tuets

El Plantarga, rosat. Celler Carlania

Mèdol Selecció, negre. Celler 9+ 

Mèdol Ancestral, escumós. Celler 9+

3 €

16.50 €

16.50 €

16.50 €

16.50 €

CARTA DE CERVEZA Y VINOS
Cerveza artesana In Solem edición especial Tarraco a Taula. Twins Craft Beer

Tuets Tot Blanc. Bodega Tuets

El Plantarga, rosado. Bodega Carlania

Mèdol Selecció, tinto. Bodega 9+

Mèdol Ancestral, espumoso. Bodega 9+

 3 €

16.50 €

16.50 €

16.50 €

16.50 €
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Corsini, 10. Tel.  977 240 232CÓCULA
MENÚ A 34€ 
Inclou aigua i pa 

MENÚ DE DEGUSTACIÓ
· Musclos de roca en escabetx de fruites silvestres i anís
· Guisat de pèsols amb fonoll, rovells d’ou marinats, penques de bacallà 

i oli de pernil
· Llom de tonyina en crosta de fruita seca amb infusió d’espècies, 

espàrrecs verds i ceba rostida
· Galta ibèrica cuita en mulsum amb poma i remolatxa
· Flam de mató amb escuma de mel i nous

MENÚ A 34€ 
Incluye agua y pan 

MENÚ DEGUSTACIÓN
· Mejillones de roca en escabeche de frutos silvestres y anís
· Guiso de guisantes con hinojo, yemas de huevo marinadas, lascas de 

bacalao y aceite de jamón
· Lomo de atún en costra de frutos secos con infusión de especias, 

espárragos verdes y cebolla asada
· Carrillera ibérica cocinada en mulsum con manzana y remolacha
· Flan de requesón con espuma de miel y nueces
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Martí d’Ardenya, 5. Tel.  977 24 28 96El Tiberi
ASSORTIMENT DE MORETUM 
· Degustació de tres tipus de moretum en pa de galeta 

ASSORTIMENT D’ENTRANTS 
· Degustació de moretum en pa de galeta, pèsols a l’estil 

de Còmode i carbassa alexandrina

FAVES VITEL·LI
· Bol de faves acompanyat de pa de cereals

PULLUS CUM SALSAMENTO
· Cuixes de pollastre acompanyades de salsa i verduretes

CARBASSA ALEXANDRINA 
· Platet de carbassa cuita

POMES ROSTIDES

3 €

10 €

8 €

8 €

5 €

5 €

3 €

10 €

8 €

8 €

5 €

5 €

SURTIDO DE MORETUM 
· Degustación de tres tipos moretum en pan de galleta 

SURTIDO DE ENTRANTES 
· Degustación de moretum en pan de galleta, guisantes al 

estilo de Cómodo y calabaza alejandrina 

HABAS VITELIO
· Cuenco de habas acompañado de pan de cereales

PULLUS CUM SALSAMENTO
· Muslos de pollo acompañados de salsa y verduras

CALABAZA ALEJANDRINA 
· Platillo de calabaza cocida

MANZANAS ASADAS
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MENÚ A 34€ 
Inclou aigua i pa 

· Ostra imperial
· Verat fumat, formatge fresc, fonoll i arbequina
· Cansalada eco de Cal Fuster confitada amb albercocs i mulsum
· Ous de kika amb lletons de xai sobre col llombarda agredolça, poma i 

suc de pètals de rosa
· Calamarsets de platja farcits de porro i musclos, sobre remolatxa i salsa 

per a marisc, segons Lucreci
· Pollastre eco del Mas de Santa Creu rostit amb mostassa i mel de roure
· Púding cartaginès amb safrà de la Conca i cireres marinades

EL LLAGUT

MENÚ A 34€ 
Incluye agua y pan 

· Ostra imperial
· Caballa ahumada, queso fresco, hinojo y arbequina
· Panceta eco de Cal Fuster confitado con albaricoques y mulsum
· Huevos de kika con mollejas de cordero sobre col lombarda agridulce, 

manzana y zumo de pétalos de rosa
· Chipirones de playa rellenos de puerro y mejillones, sobre remolacha y 

salsa para marisco, según Lucrecio
· Pollo eco del Mas de Santa Creu asado con mostaza y miel de roble
· Pudin cartaginés con azafrán de La Conca y cerezas marinadas

Natzaret, 10 (plaça del Rei). Tel. 977 228 938
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SEASONS Plaça de Santiago Rossinyol, 2. Tel. 977 238 327

MENÚ A 34€ 
Inclou aigua i pa 

Primers 
· Plat de formatges: formatge curat llescat amb mel i pebre, i un altre de 

fresc amb oli d’oliva, coriandre, sal i mel
· Llagosta amb salsa de ceba, comí, api, comí de prat, mel, vinagre, 

dàtils, fumet de peix, vi i mostassa

A triar, per encàrrec
· Cap de garrí en dues coccions amb poma, raïm i maduixes
o
· Garró de porc en dues coccions amb salsa de pebre, levístic, laserpici, 

orenga, pinyons, dàtils, mel, mostassa, vinagre, gàrum i oli d’oliva

Postres
· Panis cum lacte (pa amb llet, escalfat amb mel i pebre)

MENÚ A 34€ 
Incluye agua y pan 

Primeros 
· Plato de quesos: queso curado a láminas con miel y pimienta, y otro 

fresco con aceite de oliva, cilantro, sal y miel
· Langosta con salsa de cebolla, comino, apio, alcaravea, miel, vinagre, 

dátiles, caldo de pescado, vino y mostaza

A elegir, por encargo
· Cabeza de cochinillo en dos cocciones con manzana, uvas y fresas
o
· Codillo de cerdo en dos cocciones con salsa de pimienta, levístico, laserpicio, 

orégano, piñones, dátiles, miel, mostaza, vinagre, garum y aceite de oliva

Postre
· Panis cum lacte (pan con leche, calentado con miel y pimienta)
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TWINS CERVESERIA ARTESANA Trinquet Vell, 21. Tel.  619 238 704

· Hummus i olivada amb bastonets i verdures 
· Moretum amb nous i torrades
· Seitons i sardina fumada amb pa i gàrum
· Daus de pollastre amb salsa dodra
· Tataki de tonyina amb sèsam, germinats de rave i créixens
· Tiro (flam de llet amb nous caramel·litzades amb mel i pebre)
· Còctel Apicius (meló, síndria, pebre, menta, mel, llimona, vi 

blanc i destil·lat de vi)

7 €
6 €
8 €
7 €

12 €
4 €

5 €

· Hummus y olivada con palitos y verduras 
· Moretum con nueces y tostadas
· Boquerones y sardina ahumada con pan y garum
· Dados de pollo con salsa dodra
· Tataki de atún con sésamo, germinados de rábano y berros
· Tiro (flan de leche con nueces caramelizadas con miel y pimienta)
· Cóctel Apicius (melón, sandía, pimienta, menta, miel, limón, 

vino blanco y destilado de vino)

7 €
6 €
8 €
7 €

12 €
4 €

5 €
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PISA VITELLIANA
· Pèsols saltats amb orenga

DE LACTUCIS PATINA
· Cassola d’enciam i ous durs amb 

gàrum

PORRUS MATUROS 
· Porros amb salsa freda de vi

SALSUM SINE SALSO 
· Paté de fetge de pollastre amb 

gàrum i pebre

AURIS 
· Orella de porc amb pesto de menta

PATINA PISCIUM 
· Vinagreta de peix amb fonoll i romaní

PULLUM ET CUCURBITAE
· Pollastre amb carabassa

VENTRICULA
· Budell de porc farcit amb carn i 

pinyons

PATINA DULCIS
· Púding de figues, mel i nous

OVA SFONGIA EX LACTE
· Rostes en llet

PISAM VITELLIANAM
· Guisantes salteados con orégano

DE LACTVCIS PATINA
· Cazuela de lechuga y huevos duros 

con garum

PORRUS MATVROS   
· Puerros en salsa fría de vino

SALSVM SINE SALSVM 
· Paté de hígado de pollo con garum 

y pimienta

AVRIS 
· Oreja de cerdo con pesto de menta

PATINA PISCIVM 
· Vinagreta de pescado con hinojo y 

romero

PVLLVM ET CVCVRBITAE
· Pollo con calabaza

VENTRICULA
· Tripa de cerdo rellena de carne y 

piñones

PATINA DVLCI
· Pudin de higos, miel y nueces

OVA SFONGIA EX LACTE
· Torrijas de leche, miel y pimienta

Racions o plats per compartir de 5 a 7€
Horari de servei: de dilluns a divendres de 8.30h a 16h, dissabtes de 8.30h a 12h

Raciones o platos para compartir de 5 a 7€
Horario de servicio: de lunes a viernes de 8.30h a 16h, sábados de 8.30h 12h

Rebolledo, 27. Tel. 977 224 867EL CORTIJO


