La Carta de Cal Figarot
by cal blay

PER PICAR

Pregunta’ns
per les
nostres
tapes del dia!

CASSOLETES

Patates braves

5€

Croquetes casolanes de carn de rostit

8€

Bunyols de bacallà

8€

Calamars a l’andalusa

8€

Anxoves 00

8€

Ensaladilla cremosa

6€

12€

Les nostres mandonguilles amb sípia a la bruta
Trinxat de la Cerdanya amb cansalada i botifarra negra

9€

Popets amb ceba i tomàquet, una mica picants

10€

Didalets trufats amb ceba caramel·litzada

12€

“Callos”, xoriço i cigronets de l’Anoia

9€

PLATILLUS

AMANIDES

Caneló de carn de perol, crema de ceps i pols de parmesà (1u)

3€
10€

9€

Ous estrellats amb patata de Prades, tòfona i foie

Tomàquet, ceba tendra, ventresca de tonyina i olives

9€

Escalopat d’entrecot de “Rubia gallega” 300gr amb guarnició 15€

Hummus de pastanaga, formatge de cabra i taronja

7,5€

Burrata, tomàquets secs i pesto

Calamarsets a la planxa i mongetes de Sta. Pau saltades
Mini Mc Blays amb ceba caramel·litzada i formatge (3unit)

FUSTES

7,80€

POSTRES

Fusta d’embotits Km0 de La Llacuna

10€

Fusta de formatges seleccionats

10€

Fusta de pernil ibèric

14€

Fusta ½ de pernil ibèric i ½ de formatge manxego

12€

Fusta d’anxoves i envinagrats
Formatge trufat calent

10€

9€
6,5€

Pa de coca amb tomacons i oli d’arbequina

2€

Cheesecake

4,5€

Postres de Ferrero Rocher

4,5€

Músic

4,5€

Catànies i carquinyols

4€

Gelats artesans variats

4,5€

Gelat dels verds

4,5€

(llimona, alfàbrega i crispis de maduixa)

MENÚS TAPETES

Mínim 2 menús · El preu del menú és per persona · Es recomana un menú per persona

Menú tapetes, plats per compartir

Menú tapetes, plats per compartir

GAMMA EXTRA

FIGAROT

- Fusta d’embotits Km0 de La Llacuna
- Pa de coca amb tomacons i oli d’arbequina
- Ensaladilla cremosa

18€
per
persona

- Fusta ½ de pernil ibèric i ½ de formatge manxego
- Pa de coca amb tomacons i oli d’arbequina
- Hummus de pastanaga, formatge de cabra i taronja

22€
per
persona

- Croquetes casolanes de carn de rostit

- Bunyols de bacallà

- Patates braves

- Ous estrellats amb patata de Prades, tòfona i foie

- Calamarsets a l’andalusa

- Caneló de carn de perol amb crema de ceps i pols de parmesà (1u)

- Cassola del dia

- Cassola del dia

- Postres: Catànies i carquinyolis

- Postres: Cheesecake, catànies i carquinyolis

No inclou beguda

No inclou beguda

Tenim menús especials per a grups, vine a celebrar festes d’aniversari o en família

