
* Amb un suplement addicional de 5€/ pax, es podrà  

substituir el vi Teresa Carles per Sangria 

casolana de cava i licor d’Herbes Eivisseques.

(V) vegà  -  (SG) sense gluten  -  (FS) fruita secateresacarles.com

Si qualsevol dels comensals 
és vegà o pateix algun tipus 
d'intolerància alimentària 
(celíac, lactosa, fruita seca...)
podem adaptar el menú a les 
seves necessitats.
És estrictament necessari 
avisar amb antelació.

menú de grups

nadal 2021

cocktail de benvinguda

The Vegan Vampire loves cava

degustació per compartir

croqueta de coco ‘bacon’ i pecorino romà (SG)

tàrtar de mango i alvocat, tomàquet semi-sec, 
caviar d’algues, salsa tàrtara (V-SG)

Jerusalem hummus, botifarra negra plant-based, pa de 
pita casolà gluten-free, cigrons crunchy (V-SG-FS)

cors de carxofa, bolets, ceba caramel·litzada,
ous de guatlla (SG)

escudella vegetal, pilota catalana i botifarra 
plant-based (V)

caneló català XXL, gírgoles, ceps, beixamel trufada

postres per compartir 

coulant de xocolata, gelat de vainilla
plant-based (SG-FS)

cheesecake a la catalana, nous caramel•litzades,
mel, canyella (FS)

inclou

ampolla de vi ecològic* 3 pax.
aigua purificada 3 pax. 
cafès 
pa integral amb cereals  

la resta de begudes es cobrarà a part

30€ / per persona

No podem garantir l’absència de contaminació creuada



menú de grups

reserves
nadal 2021

teresacarles.com

menú dinar / sopar de nadal

· el 24 nit i el 25, el restaurant romandrà tancat.

· menú disponible només per grups de
· més de 6 persones.

reserves

1. Entra a la nostra plataforma de reserves online:

BARCELONA:
teresacarles.com/tc/reservas/reservar.html

LLEIDA: 
teresacarles.com/tc/reservas/reservar_lleida.html

2. Selecciona el número de comensals.

3. Tria el dia i l’hora disponibles que prefereixis
(de dilluns a diumenge de 19h. - 21h.). 
Ens posarem en contacte amb tu per a confirmar la 
reserva.

Si tens dubtes també pots contactar-nos a través
de l’e-mail o el telèfon:

BARCELONA:
info@teresacarles.com / 933 171 829 

LLEIDA:
973 272 795


