
Passeig de Gràcia, 44 (amb Consell de Cent)  93 488 33 69
Platja de la Barceloneta. Pontevedra, 56-58  93 221 77 30

C.C. “Les Arenas” (Plaça Espanya)  93 292 46 44
Rambla Catalunya, 7  93 342 75 16

FES LA TEVA RESERVA

www.tapataparestaurant.com

Menú
NADAL

Calamars a l'andalusa i pebrots del Padrón amb shichimi
Broqueta de mini boconccini, tomàquets cherry i oli de pesto

Amanida de llagostins amb alvocats amanits, crema de formatge i vinagreta de fruits vermells
o

Caneló de pularda amb beixamel trufada i formatge parmesà

Suprema de corball al forn amb patata confitada
o

Carn d'olla amb les seves verdures i cigrons
o

Lingot de confit d'ànec amb pera, prunes panses,
fruits secs i la seva salsa

Massini amb trufes artesanes i crema de torró

Pa, aigua o refresc
Cafè o infusió

Celler:
Vi blanc • Xic Blanc d'Agustí Torelló Mata

Vi negre • Arienzo Crianza de Marqués de Riscal 
Cava Brut Reserva • Agustí Torelló Mata

35€
iva inclòs



FES LA TEVA RESERVA

www.tapataparestaurant.com

C.C. Maremagnum. Moll d’Espanya, 5 
93 225 86 97

C. C. Glòries. Plaça de les Glòries, s/n · Local C-54
93 808 24 89

Menú
CAP D’ANY

Pernil ibèric de gla amb pa de vidre
amb tomàquet

Amanida de marisc, alvocat i mango
Croquetes de sipions amb toc d'allioli

de piquillos
Roll de gambes amb salsa cítrica

Tataki de tonyina vermella i edamame
Gambes a l’allet 

Caneló de pularda amb beixamel trufada
Mini turnedó de vaca al cafè de París

Massini amb trufes artesanes i crema de torró

Pa, aigua o refresc
Cafè o infusió

Celler:
Vi blanc • Martin Códax

Vi negre • Arienzo Crianza de Marqués de Riscal 
Cava Brut Reserva • Agustí Torelló Mata 

Raïm Cap d'Any
Cotilló Deluxe

55€
Iva inclòs

Menú
NADAL

Calamars a l'andalusa i pebrots del Padrón
amb shichimi

Broqueta de mini boconccini, tomàquets cherry
i oli de pesto

Amanida de llagostins amb alvocats amanits,
crema de formatge i vinagreta de fruits vermells

o
Caneló de pularda amb beixamel trufada

i formatge parmesà

Suprema de corball al forn amb patata confitada
o

Carn d'olla amb les seves verdures i cigrons
o

Lingot de confit d'ànec amb pera, prunes panses,
fruits secs i la seva salsa

Massini amb trufes artesanes i crema de torró

Pa, aigua o refresc
Cafè o infusió

Celler:
Vi blanc • Xic Blanc d'Agustí Torelló Mata

Vi negre • Arienzo Crianza de Marqués de Riscal 
Cava Brut Reserva • Agustí Torelló Mata

35€
iva inclòs


