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CARTA DE CERVESA I VINS
Cervesa Pils SUBURBIA edició especial Tàrraco a Taula

Blanc Sant Pere d’Ambigats, celler Carlània

Rosat Abrunet, celler Frisach

Negre Mèdol selecció Sumoi, celler 9+

Escumós Soo! Free ancestral, celler Carlània

3.50 €

16 €

16 €

16 €

19.50 €

CARTA DE CERVEZA Y VINOS
Cerveza Pils SUBURBIA edición especial Tarraco a Taula

Blanco Sant Pere d’Ambigats, bodega Carlània

Rosado Abrunet, bodega Frisach

Tinto Mèdol selecció Sumoi, bodega 9+

Espumoso Soo! Free ancestral, bodega Carlània

 3.50 €

16 €

16 €

16 €

19.50 €
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MENÚ A 29€ 
Inclou aigua i pa 

GUSTATIO - Primers plats per degustar
· Moretum de formatge d’ovella amb menta, julivert i unes branquetes 

de farigola
· Xampinyons i ceba al caroenum
· Ous de guatlla a les sals condimentades i salsa de mostassa blanca i mel

PRIMA MENSA - Segons plats per escollir
· Capolat d’albercocs amb costelles de porc ibèric
· Calamar amb gàrum, pebre negre, api i comí

SECUNDA MENSA - Postres per escollir
· Púding de mató i pomes amb mel i canyella
· Pastís de carabassó, panses i pinyons amb aroma d’anís

MENÚ A 29€ 
Incluye agua y pan 

GUSTATIO - Primeros platos para degustar
· Crema de queso de oveja con menta, perejil y unas ramitas de romero
· Champiñones y cebolla al caroenum
· Huevos de codorniz con sales condimentadas y salsa de mostaza blanca y miel

PRIMA MENSA - Segundos platos para escoger
· Cazuela de albaricoques con costillas de cerdo ibérico
· Calamar con garum, pimienta negra, apio y comino

SECUNDA MENSA - Postre a escoger
· Pudín de queso fresco y manzanas con miel y canela
· Tarta de calabacín, uvas pasas y piñones con aroma de anís

Arc de Sant Bernat, 3 (plaça del Fòrum). Tel. 977 222 906ARES RESTAURANT


