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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
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MENÚ A 29€ 
Inclou aigua i pa 

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

i oli de pernil
· Llom de tonyina amb crosta de fruits secs amb infusió d’espècies, 

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

Corsini, 10. Tel.  977 240 232CÓCULA

MENÚ A 29€ 
Incluye agua y pan 

MENÚ DEGUSTACION
· 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 mató con espuma de miel y nueces
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Rebolledo, 27. Tel. 977 224 867EL CORTIJO

PISA VITELLIANA
· Pèsols saltats amb orenga

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

PORRUM MATURUM 
· 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 LACTUCIS PATINA
· Cazuela de lechuga y huevos duros 

con garum

PORRUM MATURUM   
· Puerros en salsa fría de vino

SALSUM SINE SALSO 
· Paté de hígado de pollo con garum 

y pimienta

AURIS 
· Oreja de cerdo con pesto de menta

PATINA PISCIUM 
· Vinagreta de pescado con hinojo y 

romero

PULLUM ET CUCURBITAE
· Pollo con calabaza

VENTRICULA
· Tripa de cerdo rellena de carne y 

piñones

PATINA DULCIS
· Puding 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
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MENÚ A 29€ 
Inclou aigua i pa 

· Ostra imperial
· Cansalada ecològica de Cal Fuster confitada amb figues i mulsum
· Bonítol fumat, formatge fresc i poma al forn al cardamom i arbequina
· Calamar farcit de porro i musclos sobre carabassa i salsa per a marisc 

segons Lucreci
· Vedella rostida agredolça amb col llombarda estofada i especiada
· Púding cartaginès amb safrà de la Conca i prunes de Damasc marinades

Natzaret, 10 (plaça del Rei). Tel. 977 228 938EL LLAGUT

MENÚ A 29€ 
Incluye agua y pan 

· Ostra imperial
· Tocino ecológico de Cal Fuster confitado con higos y mulsum
· Bonito ahumado, queso fresco y manzana al horno al cardamomo y arbequina
· Calamar relleno de puerro y mejillones sobre calabaza y salsa para 

marisco según Lucrecio
· Ternera asada agridulce con lombarda estofada y especiada
· Pudin cartaginés con azafrán de La Conca y ciruelas de Damasco marinadas
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MENÚ A 29€ 
Inclou aigua i pa 

· Ostra del Delta marinada amb gàrum
· Pop al carbó, escuma de cols i papada a l’estil Alexandria
· Peus de porc farcits de bolets, espinacs i nous
· Espelta, ànec i dàtils 
· Pastís de formatge, peres al vi i galeta 

Sant Pere, 38-40. Tel. 977 214 531LA XARXA

MENÚ A 29€ 
Incluye agua y pan 

· Ostra del Delta marinada en garum
· Pulpo al carbón, espuma de coles y papada a la Alejandría
· Manitas de cerdo rellenas de setas, espinacas y nueces
· Espelta, pato y dátiles 
· Tarta de queso, peras al vino y galleta
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MUSCLOS D’APICI
· Musclos del Delta, porro, comí, vi dolç, sajolida i gàrum (anxoves, oli 

d’oliva, vi aromatitzat, pebre i una cullerada de mel)

ESCABETX DE PEIX BLAU
· Sardina o verat, oli d’oliva, vinagre de vi, all, pebre, llorer, farigola, 

romaní, pebre vermell,  pastanaga , ceba i farina de blat

Ventallols, 13. Tel. 977 222 742Lola Bistró

MEJILLONES DE APICIO
· Mejillones del Delta, puerro, comino, vino dulce, ajedrea y garum (anchoas, 

aceite de oliva, vino aromatizado, pimienta y una cucharada de miel)

ESCABECHE DE PESCADO AZUL
· Sardina o caballa, aceite de oliva, vinagre de vino, ajo, pimienta, laurel, 

tomillo, romero, pimentón rojo, zanahoria, cebolla y harina de trigo

Platets a 8€

Platillos a 8€
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MENÚ A 29€ 
Inclou aigua i pa 

· Ostra amb gàrum i poma
· Torrada de sardina fumada i paté d’oliva i anxova
· Amanida Columel·la (porros, formatge, nous i espècies)
· Els musclos d’Apici
· Vedella amb mulsum, albercocs i foie

POSTRES
· Savillum. Pastís de formatge amb llavors de rosella i mel

Merceria, 34. Tel. 977 857 662Merceria 34

MENÚ A 29€ 
Incluye agua y pan 

· Ostra con garum y manzana
· Tostada de sardina ahumada y paté de aceitunas y anchoas
· Ensalada Columela (puerros, queso, nueces y especias)
· Los mejillones de Apicius
· Ternera con mulsum, albaricoques y foie

POSTRE
· Savillum. Tarta de queso con semillas de amapola y miel


