C/ de Sant Domènec 2
43003 Tarragona
977 91 52 83
hola@apatsquattros.com
apatsquattros.com

Menu
A) CLÀSSIC · 25 €

IVA inclòs
IVA incluido

Amanida de salmó fumat i taronja amb vinagreta de mirin i sake
Ensalada de salmón ahumado y naranja con vinagreta de mirin y sake
Pastís fred d'escórpora
Pastel frío de cabracho
Carpaccio de vedella wagyu amb Grana Padano
Carpaccio de ternera wagyu con Grana Padano
Tàrtar de tonyina
Tartar de atún
Arròs cremós de gambes
Arroz cremoso de gambas
Foie mi-cuit amb confitures casolanes
Foie mi-cuit con confituras caseras

Segons · Segundos
Romesco de rap
Romesco de rape
Salmó amb crema sabaiona de cava
Salmón con sabayón de cava
Tataki de tonyina amb verdura saltada amb salsa teriyaki
Tataki de atún con verdura salteada con salsa teriyaki
Entrecot de vedella a la brasa amb patata i tomàquet al caliu
Entrecot de ternera a la brasa con patata y tomate al rescoldo
Terrina de garrí amb crema de castanyes
Tarrina de cochinillo con salsa de castaña
Magret d'ànec amb salsa d'albercocs deshidratats i poma caramel·litzada
Magret de pato con salsa de albaricoques deshidratados y manzana caramelizada

Postres casolanes · Postres caseros
Mousse de xocolata amb confitura de taronja
Mousse de chocolate con confitura de naranja
Sopa de pera amb gelat de iogurt
Sopa de pera con helado de yogur
Macedònia de fruita natural
Macedonia de fruta natural
Tiramisú
Tiramisú
Mousse de xocolata blanca
Mousse de chocolate blanco
Panna cotta amb toffee de Baileys
Panna cotta con tofe de Baileys

Si teniu cap intolerància alimentària, us agrairem que ens ho comuniqueu.
Si tiene alguna intolerancia alimentaria, le agradeceremos que nos lo comunique.

Primers · Primeros

Pa i una beguda
Pan y una bebida

Gluten

Crustacis
Crustáceos

Ous
Huevos

Peix
Pescado

Cacauets
Cacahuetes

Soia
Soja

Làctics
Lácteos

Fruits de closca
Frutos de
cáscara

Api
Apio

Mostassa Grans de sèsam Diòxid de
Mostaza
Granos de sofre i sulﬁts
sésamo
Dióxido
de azufre
y sulﬁtos

Mol·luscs
Moluscos

Tramussos
Altramuces

