RESTAURANT
CAL TAIET

LA CUINA DE
TOTA LA VIDA

CARTA AMB AL·LERGÒGENS:
Si tens alguna al·lèrgia,
comenta-ho amb el nostre equip de sala

Gluten

Mostassa

Làctics

Peix

Ous

Mol·lusc

Fruits secs

Crustacis

Cacauet

Sulfits

Soja

Alguns plats tenen
adaptacions,
pregunta al nostre
personal de sala

Tenim pa sense gluten

PREUS AMB IVA INCLÒS

Els entrants:
Amanida de l'hort
Amanida catalana de sempre
Amanida de formatge de cabra
Esqueixada de bacallà
Coca de poma amb formatge de cabra gratinat i fruits secs
Terrina de foie d'ànec casolà amb torradetes i melmelada de poma

Es pot demanar sense gluten

Pernil de gla tallat a mà D.O. Extremadura
Anxoves del Cantàbric i espardenya amb tomàquet i oli

Es pot demanar sense gluten

Flocs de Bacallà, un clàssic del Taiet
Canelons fets per nosaltres, amb beixamel i gratinats amb formatge
Macarrons a la bolonyesa, gratinats amb formatge
Croquetes de botifarra negra
Croquetes d'escalivada amb formatge de cabra
Croquetes de pollastre i pernil ibèric
Assortit de croquetes casolanes
Mongetes filaires del Vallès. Si les voleu, amb cansalada saltada
Cargols fets a la paella, amb allioli

L'ou està present a l'allioli, que es serveix a banda

Les verdures a la brasa:
Patates al caliu amb salsa Taiet, la mixta
Cabdells amb salsa romesco

Presents a la salsa mixta, que es serveix a banda

Presents a la salsa romesco, que es serveix a banda

Albergínies amb sal i pebre
Gírgoles d'Artés amb all i julivert
Espàrrecs verds

Presents a la salsa romesco, que es serveix a banda

Escalivada
Graellada de verdures

Presents a la salsa romesco i mixta, que es serveix a banda

Albergínia, carbassó, espàrrecs verds, patata al caliu, cabdells, gírgoles
Pot variar segons verdures de temporada.

El peix:
Bacallà amb muselina d'all i llit de samfaina

Es pot demanar sense gluten

Orada o llobarro a la brasa
Fideuada de sèpia amb allioli

PREUS AMB IVA INCLÒS

Les nostres carns a la brasa:
Botifarra catalana
Botifarra amb mongetes filaires del Vallès
Quarter de pollastre
Mig conill
Galtes de porc, 2 talls
Peus de porc, 3 talls
Peus de porc, 2 talls
Secret de porc Ibèric
Tirallonga de vedella "Xurrasco"
Entrecot de vedella D.O. Girona
Entrecot de Bou madurat (45 dies)
Filet de vedella D.O. Girona
Espatlla o cuixa de cabrit
Costelles i mitjanes de xai (D.O. Aragó)
Costelles i mitjanes de xai (D.O. Aragó), mitja ració

Els nostres postres:
Flam d'ou casolà amb caramel
Crema catalana
Mató d'Ullastrell, de llet de cabra
Carquinyolis amb moscatell d'Ullastrell
Cremós de formatge
amb melmelada de fruits del bosc i galeta

Mousse casolana de crema catalana
Trufes de xocolata fetes per nosaltres
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla
Mousse de xocolata vegana amb llàgrima de xocolata
Ganyips o postres de músic amb Moscatell d'Ullastrell
Fruita de temporada

Gelats i sorbets:
Gelat de vainilla

, xocolata

, o torró

Sorbet de llimona, mandarina o gerds.
Sorbet de llimona o mandarina amb marc de cava

PREUS AMB IVA INCLÒS

