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  TTaappaass  AAssssoorrttmmeenntt  

MMiixxeedd  vveeggeettaabblleess  ssaallaadd  wwiitthh  ttuunnaa  ffiisshh  aanndd  mmaayyoonnnnaaiissee  

FFrriieedd  aauubbeerrggiinnee  wwiitthh  mmoollaasssseess  

AAnnddaalluussiiaann--ffrriieedd  ssqquuiidd  rriinnggss  

    

MMaaiinn  ccoouurrssee  ((ttoo  cchhoooossee))  

  

BBuurrggeerr  110000%%  vveeaall  wwiitthh  hhoommeemmaaddee  FFrreenncchh  ffrriieess    
((WWiitthh  lleettttuuccee,,  ttoommaattoo,,  oonniioonn,,  cchheeeessee))  

OOrr  

BBrraaiisseedd  cchhiicckkeenn  bbrreeaasstt   
((WWiitthh  vveeggeettaabblleess))  

    

DDeesssseerrtt    

HHoommeemmaaddee  CCaattaallaann  ccaarraammeelliizzeedd  ccuussttaarrdd  ccrreeaamm    

  

BBeevveerraaggee  

MMiinneerraall  wwaatteerr  aanndd  

RReedd  wwiinnee  ““CCllooss  PPiinneellll""  ((11bboottttllee//44  ppeerrssoonnss))  oorr      

SSaannggrriiaa  ((11LL//44  ppeerrssoonnss))  oorr  

SSoofftt  ddrriinnkk  ((11  ffoorr  ppeerrssoonn))  
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  TTAAPPAASS  PPIICCAA--PPIICCAA  MMEENNUU  
  
 

  

CCoolldd  TTaappaass   

TToommaattoo--rruubbbbeedd  bbrreeaadd  wwiitthh  vviirrggiinn  oolliivvee  ooiill  

AAssssoorrttmmeenntt  ooff  IIbbeerriiaann  ccoolldd  ccuuttss  ((HHaamm,,  ccuurreedd  ppoorrkk  llooiinn  aanndd  cchhoorriizzoo))    

MMiixxeedd  vveeggeettaabblleess  ssaallaadd  wwiitthh  ttuunnaa  ffiisshh  aanndd  mmaayyoonnnnaaiissee  

CChheeeessee  iinn  oolliivvee  ooiill  

AAnntteeqquueerraa  oolliivveess  

  

  

WWaarrmm  TTaappaass    

SSaannttaa  AAnnnnaa  ssppiiccyy  ppoottaattooeess  

AAnnddaalluussiiaann--ffrriieedd  ssqquuiidd  rriinnggss  

PPoottaattoo  aanndd  oonniioonn  oommeelleettttee  

CChhoorriizzoo  iinn  cciiddeerr  ssaauuccee  

CChhiikkeenn  sskkeewweerrss  wwiitthh  mmoojjoo  ppiiccoonn  ssaauuccee  

  

DDeesssseerrtt    

HHoommeemmaaddee  CCaattaallaann  ccaarraammeelliizzeedd  ccuussttaarrdd  ccrreeaamm    

BBeevveerraaggee  

  

MMiinneerraall  wwaatteerr  aanndd  

RReedd  wwiinnee  ““CCllooss  PPiinneellll""  ((11bboottttllee//44  ppeerrssoonnss))  oorr      
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CCoolldd  TTaappaass  

TToommaattoo--rruubbbbeedd  bbrreeaadd  wwiitthh  vviirrggiinn  oolliivvee  ooiill  

AAssssoorrttmmeenntt  ooff  IIbbeerriiaann  ccoolldd  ccuuttss  ((HHaamm,,  ccuurreedd  ppoorrkk  llooiinn  aanndd  cchhoorriizzoo))    

AAnntteeqquueerraa  oolliivveess  

PPeeaarr  ttoommaattoo,,  ttuunnaa  ffiisshh,,  oonniioonn  aanndd  oolliivvee  ooiill  ssaallaadd  

WWaarrmm  TTaappaass  

GGaarrlliicc  sshhrriimmpp  

SSppiiccyy  ppoottaattooeess  

NNooooddlleess  ppaaeellllaa  wwiitthh  ggaarrlliicc  mmaayyoonnnnaaiissee  ttaassttee  

FFiisshh  bbaallllss  wwaassaabbii  mmaayyoonnnnaaiissee  

SSttiirr--ffrriieedd  SSaannttaa  PPaauu  wwhhiittee  bbeeaannss,,  ppoorrkk  ssaauussaaggee  aanndd  bbaabbyy  ssqquuiidd  

FFrriieedd  aauubbeerrggiinnee  wwiitthh  mmoollaasssseess  

  

  

DDeesssseerrtt    

PPaannnnaa  ccoottaa  wwiitthh  rreedd  bbeerrrriieess  

BBeevveerraaggee  

MMiinneerraall  wwaatteerr  aanndd  

RReedd  wwiinnee  ““CCllooss  PPiinneellll""  ((11bboottttllee//44  ppeerrssoonnss))  oorr      
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SSttaarrtteerr  
  

VVeeggeettaabblleess  ssaallaadd  wwiitthh  ppeeppppeerr,,  ttoommaattoo,,  ppaallmm  hheeaarrttss  aanndd  vviinnaaiiggrreettttee  

  

  

MMaaiinn  ccoouurrssee  
  

SSeeaaffoooodd  PPaaeellllaa    

SSccaammppii,,  sshhrriimmpp,,  ccllaammss,,  mmuusssseellss,,  ccuuttttlleeffiisshh  

  

DDeesssseerrtt    

  

HHoommeemmaaddee  CCaattaallaann  ccaarraammeelliizzeedd  ccuussttaarrdd  ccrreeaamm    

  

BBeevveerraaggee  

MMiinneerraall  wwaatteerr  aanndd  

RReedd  wwiinnee  ““CCllooss  PPiinneellll""  ((11bboottttllee//44  ppeerrssoonnss))  oorr      
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TTaappaass  ((ttoo  sshhaarree))  

AAnntteeqquueerraa  OOlliivveess  

SSaannttaa  AAnnnnaa  ssppiiccyy  ppoottaattooeess  

MMeeddiitteerrrraanneeaann  ssaallaadd  wwiitthh  ttaabboouulléé,,  hhuummmmuuss,,  ttoommaattoo  aanndd  yyoogguurrtt  ssaauuccee  

  

  

MMaaiinn  ccoouurrssee  ((ttoo  cchhoooossee))  

FFrreesshh  ssaallmmoonn  llooiinn    
((WWiitthh  vveeggeettaabblleess))  

OOrr  

AAssssoorrttmmeenntt  ooff  ggrriilllleedd  mmeeaatt  ((cchhiicckkeenn,,  llaammbb,,  cchhoorriizzoo,,  ppoorrkk  aanndd  CCaattaallaann  ssaauussaaggee))  
((WWiitthh  cchhiimmiicchhuurrrrii  ssaauuccee  aanndd  hhoommeemmaaddee  FFrreenncchh  ffrriieess))  

  

  

DDeesssseerrtt    

HHoommeemmaaddee  CCaattaallaann  ccaarraammeelliizzeedd  ccuussttaarrdd  ccrreeaamm    

BBeevveerraaggee  

  

MMiinneerraall  wwaatteerr  aanndd  

RReedd  wwiinnee  ““CCllooss  PPiinneellll""  ((11bboottttllee//44  ppeerrssoonnss))  oorr      

SSaannggrriiaa  ((11LL//44  ppeerrssoonnss))  oorr  

SSoofftt  ddrriinnkk  ((11  ffoorr  ppeerrssoonn))  

  

  

2233,,0000  €€  TTaaxx  iinncclluuddeedd  
 

  

  

  

  

  

mailto:reservas@restaurantsantaanna.com


 

RREESSTTAAUURRAANNTT  SSAANNTTAA  AANNNNAA  ––  SSaannttaa  AAnnnnaa,,  88  ––  BBaarrcceelloonnaa  ––    ++3344  9933  331188  6633  3366  

rreesseerrvvaass@@rreessttaauurraannttssaannttaaaannnnaa..ccoomm        wwwwww..rreessttaauurraannttssaannttaaaannnnaa..ccoomm 

  

  

BBAARRCCEELLOONNAA  MMEENNUU  
  

  
  

TTaappaass  

SShhrriimmpp  cceevviicchhee  wwiitthh  ddiicceedd  mmaannggoo  

FFrriieedd  aauubbeerrggiinnee  wwiitthh  mmoollaasssseess  

AAnnddaalluussiiaann--ffrriieedd  ssqquuiidd  rriinnggss  

SSaannttaa  AAnnnnaa  ssppiiccyy  ppoottaattooeess  

  

  

MMaaiinn  ccoouurrssee  ((ttoo  cchhoooossee))  

SSaalltt  ccoodd  bbaakkeedd  iinn  tthhee  ppaann  
  ((WWiitthh  wwhhiittee  bbeeaannss  ffrroomm  SSaannttaa  PPaauu))  

  OOrr  

VVeeaall  eennttrreeccoottee  
((WWiitthh  hhoommeemmaaddee  FFrreenncchh  ffrriieess))  

  

  

DDeesssseerrtt    

CCrreeaammyy  cchhooccoollaattee  oonn  aa  ccrriissppyy  bbeedd  aanndd  ssaalltt  ffllaakkeess  

BBeevveerraaggee  

  

MMiinneerraall  wwaatteerr  aanndd  

RReedd  wwiinnee  ““CCllooss  PPiinneellll""  ((11bboottttllee//44  ppeerrssoonnss))  oorr      
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