LA TERRAZA DEL CÍRCULO DEL LICEO
Ensaladilla rusa con ventresca de atún · 14€
Ensalada russa amb ventresca de tonyina
Gazpacho con su picadillo · 12€
Gaspatxo amb la seva picada
Ensalada de tomates con ventresca de atún · 12,50€
Amanida de tomàquets amb ventresca de tonyina
Nachos con pico de gallo, cheddar, jalapeños, valentina y crema agria · 14€
Nachos amb ‘pico de gallo’, cheddar, jalapeños, valentina i crema agra
Patatas bravas by Círculo · 8,50€
Patates braves by Cercle
Paletilla de jamón de bellota con pan de coca con tomate · 28€
Espatlla de pernil de gla amb pa de coca amb tomàquet
Tataki “Suke” de salmón con soja, jengibre y sésamo caramelizado · 20€
Tataki Suke de salmó amb soia, gingebre i sèsam caramel·litzat
La tortilla de patatas de Mantequerías Pirenaicas con pan con tomate · 14€
La truita de patates de Mantequerías Pirenaicas amb pa amb tomàquet
Carpaccio de presa ibérica con pan soplado con aliño de mostaza y miel · 18€
Carpaccio de presa ibèrica amb pa bufat amb amaniment de mostassa i mel
Pan bao con pato Pekín · 18€
Pa bao amb ànec Pequín
Croquetas de jamón de bellota y pollo · 3€/u.
Croquetes de pernil de gla i pollastre
La Hamburguesa Sargantain: 200gr de picaña de ternera, cebolla caramelizada,
queso scamorza, virutas de foie y trufa · 18€
L'Hamburguesa Sargantain: 200gr de Picanya de vedella, ceba caramel·litzada, formatge
scamorza, encenalls de foie i tòfona
Calamares a la andaluza con mayonesa de lima y wasabi · 16€
Calamars a l'andalusa amb maionesa de llima i wasabi
Sartén de huevos estrellados del chef · 15€
Paella d'ous estrellats del xef
Tagliatta de entrecot de ternera madurada al aceite de humo de romero · 25€
Tagliatta d’entrecot de vedella madurada a l'oli de fum de romaní
Arroz cremoso de gamba roja · 22€
Arròs cremós de gamba vermella
*Suplemento cubierto no socios: 5€

