Foie mi-cuit caramelizado con compota de manzana · 26€
Foie mi-cuit caramel·litzat amb compota de poma
Virutas de paletilla de bellota Joselito D.O. Guijuelo · 30€
Encenalls de paleta d´aglà D.O. Guijuelo
Salmón noruego ahumado Carpier · 26€
Salmó noruec fumat Carpier
La tortilla de patatas de Mantequerías Pirenaicas con pan con tomate · 15€
La truita de patates de Mantequerías Pirenaicas amb pà amb tomàquet
Surtido de quesos selectos · 21€
Assortit de formatges selectes
Las croquetas de jamón ibérico del Círculo · 15€
Les croquetes de pernil ibèric del Cercle
Tataki “Suke” de salmón con soja, jengibre y sésamo caramelizado · 22€
Tataki “Suke” de salmó amb soia, gingebre i sèsam caramel·litzat

Sólo disponible durante los entreactos del teatro
Bikini trufado de jamón ibérico y queso brie · 10€
Bikini de tòfona amb pernil ibèric i formatge brie
Bikini clásico · 8€
El bikini clàssic
Flauta artesana de jamón ibérico · 12€
Flauta artesana de pernil ibèric
Pepito de solomillo ternera · 14€
Entrepà de filet de vedella
Sándwich de salmón ahumado y rúcula con mayonesa de mostaza · 10€
Sandwich de salmò fumat i ruca amb maionesa de mostassa

Ensalada de espinacas baby, queso de cabra, frambuesas y nueces · 13,50€
Amanida d´espinacs baby, formatge de cabra, gerds i nous a la vinagreta de mel i mostassa
Ensalada de tomates con ventresca de atún · 14,50€
Amanida de tomàquets amb ventresca de tonyina
Parrillada de verduras de temporada con romesco · 15,50€
Graellada de verdures de temporada amb romesco
Pescado fresco del día con verduras · 25€
Peix fresc del día amb verdures
Solomillo de ternera al café París · 29,50€
Filet de vedella al cafè París
Gravlax de morro de bacalao con salsa fresca de tomate, olivada y alcaparras · 22€
Gravlax de morro de bacallà amb salsa fresca de tomàquet, olivada i tàperes
Flor de alcachofa con yema de huevo y jamón ibérico a la plancha · 18€
Flor de carxofa amb rovell d'ou i pernil ibèric a la planxa

Nuestra Lemon Pie · 9€
La nostra Lemon Pie
Sacher · 9€
Sacher
Trufas de chocolate · 14€
Trufes de xocolata
Surtido de dulces · 14€
Surtido de dulces
Tarta tatin con chantilly · 10€
Tarta tatin amb chantilly
Milhojas de crema con fresitas · 9€
Milfulls de crema amb maduixetes
Manzana al horno con helado y hojaldre caramelizado · 9€
Poma al forn amb gelat i pasta fullada caramel·litzada

