RUTA
GASTRONÒMICA
Restaurant
Cirelles
C. de la Plana, 14
T. 936 89 08 68

Restaurant
La Lloca
Can Balasch, s/n
T. 670 440 829

Mr Cock
Pl. Sant Martí, 1
T. 93 689 18 13

L’arrostisseria
Pl. Sant Martí, 4
T. 93 730 52 52

Bar El Cap
Quadrat
C. Major, 32
T. 93 689 10 81

• Amanida de barreja d’enciams, salmó marinat amb suc de cireres,
cogombre, poma, tomàquet, ou dur amb vinagreta de
Philadelphia al anet
• Amanida de burrata, tomàquet, barreja d’enciams i pesto de cirera
• Cirera de foie micuit amb terra de “kikos”
• Cors de carxofa confitats amb romesco de cirera i pernil ibèric
• Tartar de tonyina vermella, cirera i advocat amb salsa japonesa
• Llom de bacallà amb romesco i mel de cirera
• Magret d’ànec amb salsa teriyaki de cirera
• Onglet de vedella a la planxa amb reducció de cirera
• Pastis “Selva negra”
• Copa mascarpone amb cirera
• Caneló de bolets, beixamel trufada i cruixent de cireres
• Crema de tomàquet mallorquí, cireres y gelat de formatge de cabra
• Llaminera de filet sobre confit de cireres i cremós de patata
• Suprema de llobarro amb marinera i toc de cirera
• Pastís de xocolata blanc, cireres i galeta de canyella
• Cireres de Torrelles
• Begudes i cafés
• Cuixes de Pollastre
Farcides amb
Cireres i Gambes

• Gaspatxo de
cirera de Torrelles
de Llobregat

• Còctel amb cirera

Menú especial Festa de la
Cirera
Bar Sant
Marti
Pl. Sant Martí, 3
T. 93 689 11 46

El Xiri
C. Enric Teira
T. 93 760 98 37

Restaurant
Can Balasch
de Baix
Can Balasch de
Baix, s/n
T. 93 689 08 51

Primers plats
• Amanida de bacallà esqueixat, cirerols, crostons i vinagreta de
cirera.
• Salmorejo amb virutes de pernil ibèric, ou dur i un toc d’oli de cirera.
• Canelons de carn amb beixamel i gratinats amb formatge parmesà.
Segons plats
• Galta de porc amb salsa de vi, xocolata i cirera.
• Cuixa de pollastre rostida amb prunes, pinyons i cireres.
• Calamarcets amb ceba confitada i mermelada de cirera.
Postres
• Brownie de xocolata i cirera.
• Crema de yogurt amb melmelada de cirera.
• Cireres de Torrelles.
• Cireres de foie curat a la sal amb torradetes, enciam i vinagreta
de cirera.
• Patates braves amb salsa brava de cirera o allioli de cirera.
• Aletes de pollastre cruixents amb salsa barbacoa de cirera.
• Torradetes de brandada de bacallà amb melmelada de cirera,
ceba cruixent i olivada.
• “Morcilla” en tempura amb allioli de cirera.
• Cruixents de nachos farcits de formatge, acompanyats d’enciams
i amanits amb reducció de vinagre balsàmic de cireres de vi Sirot.
• Tots els nostres Frankfurt, bratswurt, cervela, pikanswurt i
mexicowurst amb “ketchup” de cirera.
• Totes les nostres Hamburgueses, tant la Sant Pau, Can Riera, Puig
Vicenç, etc. Van servides amb la nostra salsa burguer de cirera.
• No deixeu de tastar les nostres postres amb cireres.

• Gaspatxo de cireres amb anxova
• Tartar de bacallà esqueixat amb vinagreta
de cirera
• Amanida d’enciams amb burrata i cireres
• Bacallà gratinat amb all i oli de cirera
• Magret d’ànec amb salsa de cireres
• Botifarra amb salsa melmelada de cireres

Restaurant
Cal Joan
Raval Torrelletes,
1 bis
T. 93 689 03 61

Primers
• Amanida amb formatge de cabra i vinagreta de cireres. • Escalivada amb formatge de cabra i vinagreta de cireres.
Segons
• Bacallà amb all i oli de cirera gratinat.
• Peus de porc a la brasa amb all i oli de cireres.
• Cuixa d’ànec rostit amb melmelada de cireres.
Postres
• Mató amb melmelada de cireres.
• Gelat de vainilla amb melmelada de cireres.
• Cireres fresques.
• Pastis de formatge amb melmelada de cireres.

Bar
Restaurant
Al Punt

Primers
• Amanida de mongetes de Santa Pau amb bacallà esqueixat i
vinagreta de cirera
• Burrata amb reducció de vi negre de cirera, ratlladura de
tomàquet, oliva kalamata i alfàbrega

C. de Rafael
Casanova, 10
T. 936 89 26 61

Segons
• Tataki cruixent de salmó, alga nori i teriyaki de cirera
• Melós confitat amb vermut de cirera
Postres
• Crep de mascarpone i confitura de cireres
• Pastís de xocolata i cirera
El menú inclou: Primer, segon, postres o cafè, aigua i vi
*Disposem també d’un menú infantil

Nagreen
C. Major, 15
T. 930386456

Cal Cireuet
Pl. Can Roig s/n
T. 678 94 71 31

• Hamburguesa especial Festa de la Cirera
• Cheese Cake de cirera
• Cocktail amb cireres

• Salmorejo de cirera amb anxova i parmesà
• Hotdog de costella marinada amb
coleslaw i cirera encurtida
• Pasta de full amb tartar de salmó amb
vinagreta de cirera i mano
• Tartar de tomàquets amb mozzarella
fresca i vinagreta de cirera

