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* Recordeu que les racions del Take Away & Delivery, majoritàriament són en format tapa!
Comanda mínima a domicili 25€
Preu servei a domicili zona Terrasa 3,50€ · Matadepera 5.00€ · Altres poblacions, consulteu

COMPROMÍS ECOLÒGIC:
tots els nostres envasos són 100%
reciclables, i són aptes per ús en
microones, nevera i congelador.

làctics gluten fruits
secs

HORARI COMANDES:
Dilluns a divendres de 10:00 a 14:30 / 16:00 a 22:00
Dissabte de 10:30 a 12:30 / 16:00 a 22:00
Comanda mínima a domicili 25€
* Poden variar segons actualització de normatives

ous

@tavernaguila

Rambleta del Pare Alegre, 98, 08224 Terrassa · 937 892 579 · www.tavernaguila.com

T’HO PO RT EM O T’HO EMPO RT ES

CLÀSSICS PER PICAR

Bunyols cruixents de bacallà

2.20€ uni.

Buñuelos crujientes de bacalao / Cod fish crunchy balls

Croquetes de pernil ibèric

2.20€ uni.

Croquetas de jamón ibérico / Iberian ham croquettes

Croqueta de sípia amb punt d’allioli

2.20€ uni.

Croquetas de sepia con punto de allioli / Cuttlefish croquettes with “Allioli”

La Russa de la Taverna

7.00€

La “Russa” de la Taverna / Russian salad with vegetables, tuna and mayonaisse

Anxoves autèntiques del cantàbric amb pa de coca

2.60€ filet

Anchoas del cantábrico con pan de coca / Cantabrian anchovies

Platet de pernil ibèric de glà

18.00€

Jamón ibérico D.O. Extremadura / Iberian ham dish

Sardina fumada amb pa de coca

“Bocata calamares” amb pa de coca cruixent
Escàndol de llamàntol
Pepito de presa ibèrica amb foie a la planxa i un toc de poma

Mini burger de vaca gallega amb brie i pernil ibèric

Calamars a l’andalusa amb maionesa de lima

Tortilla de patatas y cebolla poco hecha / Spanish omelette (potato and onion)

Calamares a la andaluza con mayonesa de lima / Fresh calamari fried rings

DE LA TERRA

Pulpo gallego a la brasa con parmentier / Grilled Galician octopus

Amanida de tomàquets amb ceba de Figueres i tonyina

Pop gallec a la brasa amb parmentier
8.00€

Carxofetes saltades amb cansalada i romesco

9.00€

Alcachofas salteadas con panceta iberica y romesco / Artichokes with bacon
and romesco sauce

Saltejat de verdures de temporada amb shitake
Salteado de verduras con shitake / Sautéed vegetables with shitake mushrooms

E L S T À R TA R S

Steak tàrtar Taverna

13.00€

Gambetes vermelles saltades amb all i julivert

Espatlleta de cabrit al forn amb patatones i ceba

12.00€
11.00€
21.00€

Medalló de filet amb foie i pedro ximènez
Medallón de solomillo con foie i pedro ximenez / Real sirloin steak with foie

13.00€

Solomillo de ternera brasa / Grilled sirloin steak

Filet de vedella a la brasa
Presa ibèrica filetejada a l’allet i pebre negre

PA S TA F R E S C A I R I S O T T O

9.00€

Canelón de manitas de cerdo con trompetes/ Feet pork caneloni with mushrooms

11.00€

22.00€

Paletilla de cabrito al horno / Baked goat leg

Presa ibèrica fileteada con ajitos y pimienta negra / Iberian pork with
garlic and pepper

El Caneló llarg de rap i gambes amb beixamel de gamba

12.00€

Bacalao con Samfaina o a la plancha / Cod fish with ratouille or grilled

Tartar de gamba fresca con aguacate y maracuyá / Prawns tartar

El Caneló llarg de peus de porc amb beixamel de trompetes

12.00€

Gambitas rojas salteadas / Sautéed small red prawns

14.00€

Tartar puro de atún rojo / Red tuna tartar

Tàrtar de gamba fresca amb alvocat i maracuyà

Tonyina vermella a la planxa pim pam

4.00€

LES CARNS

Steak Tartar / Steak Tartar

Tartar pur de tonyina vermella

5.00€

Atún rojo a la plancha pim pam / Grilled red tuna

Morro de bacallà amb samfaina o a la planxa
8.00€

8.50€

Pepito de presa ibérica con foie a la plancha y toque de manzana
Iberian pork Sandwich with grilled foie and Golden apple

PEIX I MARISC

Ensalada de tomates con cebolla y atún / Tomatoes salad with onion and tuna

5.00€

Escandalo de bogavante / Hot lobster Sandwich

6.00€
7.00€

4.00€

Bocata de calamares / Fresh fried calamari rings Sandwich

2.50€

Las bravas picantonas / Spicy hot potatoes

Truiteta de patata i ceba, la fem poc feta

Pintxo de morcilla de burgos amb ou de guatlla
Morcilla autentica de Burgos con huevo de codorniz / Burgos sausage
with quail fried egg

Mini burger de vaca con brie y jamón ibérico/ mini burger with brie
cheese and iberian ham

Sardina ahumada con pan de coca / Smoked sardine

Les braves, picantones

E L S P I N T X O S . . . A M B PA D E C O C A

Hamburguesa de vaca gallega amb brie i pernil ibèric

10.00€
19.00€
12.00€

17.00€

Hamburguesa de vaca con brie y jamón ibérico/ Burger with
brie and iberian ham

Canelón de rape y gamba con bechamel de gamba / Prawn with monkfish caneloni

Raviolis de ceps amb salsa de ceps i parmesà

12.00€

Raviolis de Ceps con Salsa de Ceps / Mushroom raviolis with mushroom sauce

Risotto de formatges
Risotto de quesos / Cheese risotto

9.00€

* RACIÓ DE PA AMB TOMÀQUET · 1€ per persona / Necessites coberts? · 0,50€ per persona

M E N Ú D E L ’ A R R Ò S 3 3 € ( sense

begudes 27€)

Disponible dissabte al migdia per take away o delivery

