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	NOMBRE RESTAURANTE: CAELUM
	IDIOMA 1: CAT
	Horario:   de 12:00 a 00:00/ from 12:00 am to 00:00 pm
	TAPAS: APERITIUS · APERITIVOS · APPETIZERS 
	entrantes 1: Pa coca amb tomàquet i oli d’arbequina
	entrantes 1precio: 5,00 €
	entrantes 2: Lloms d’anxova del cantàbric amb oli d’oliva extra verge
	entrantes 2precio: 11,00 €
	entrantes 3: Seitons en vinagre
	entrantes 3precio: 7,00 €
	entrantes 4: Pernil Ibèric (80gr)
	entrantes 4precio: 17,50 €
	entrantes 5: Taula de formatges nacionals, codony i fruits secs (v)
	entrantes 5precio: 9,40 €
	PASTES 1: Croquetes de cecina de vedella (4ud)
	PASTES PRECIO 1: 7,60 € 
	PASTES 2: Croquetes de calamarsons amb allioli suau (6ud)
	PASTES PRECIO 2: 8,10 €
	PASTES 3: Patates Braves “Caelum”
	PASTES PRECIO 3: 7,00 €
	PASTES 5: Hummus amb tempura de vegetals
	PASTES PRECIO 5: 8,50 €
	PASTES 6: Amanida de quinoa vermella i maduixot amb oli de moscatell i sèsam torrat(w)
	PASTES PRECIO 6: 8,85 €
	PIZZES 1: Amanida verda amb alvocat, vinagreta de mel i mostassa antiga(w)
	pizzes 1precio: 9,60 €
	PIZZES 2: Tomàquet de l’hort amb ventresca de tonyina i vinagreta catalana
	pizzes 2precio: 9,20 €
	PIZZES 5: Torrada de fumats amb crema d’anet i olivada
	pizzes 5precio: 12,00 €
	PIZZES 6: Musclos de la costa al vapor amb aroma fumat
	pizzes 6precio: 7,00 € 
	PIZZES 7: Cartutxets de calamarsons arrebossats amb panko i maionesa de llima
	pizzes 7precio: 9,80 €
	CARN 1: Pop rostit sobre parmentier de patata i oli de pebre vermell de la Vera
	CARN PRECIO 1: 17,00 €
	CARN 3: Filetejat de llom de vedella, amb salsa de ceps i perles de patata
	CARN PRECIO 3: 19,00 €
	peix 1: Pa bao amb ànec confitat, melmelasa de tomàquet i formatge de Cabrales
	peix 4: Broqueta de pollastre Yakitori al romaní amb salsa hoising
	peix PRECIO 14444: 
	peix PRECIO 4: 9,80 €
	peix PRECIO 1: 10,40 €
	peix 2: 
	varis: POSTRES · POSTRES · DESSERTS
	varis 1: “La Mandarina” amb explosió de passió
	varis PRECIO 1: 7,20 €
	varis 2: Lineal de quatre xocolates
	varis PRECIO 2:  6,80 €
	varis 3: Amanida de fruita fresca (w)
	varis PRECIO 3: 5,50 €
	varis 4: (v)Vegetarià (w)Vegà  (*)Sense gluten
	varis PRECIO 4: 
	alergenos CAST: Disponemos de información detallada sobre la presencia de alérgenos en los alimentos puestos a su disposición. Si usted padece alguna alergia o intolerancia, contacte con nuestro personal.Disposem d´informació detallada sobre la presència d´al·lèrgens en els aliments a la seva disposició, si pateix alguna al·lèrgia o intolerància contacti amb el nostre personal.
	alergenos ING: Disposem d´informació detallada sobre la presènsia d´al·lèrgens posats a la seva disposició. Si pateix alguna al·lèrgia o intolerància contacti amb el nostre personal.
	alergenos CAT: We have at your disposal detailed information about food that might contain allergens. In case of allergies or any food intolerances, please contact our staff.We have at your disposal detailed information about food that might contain allergens. In case of allergies or any food intolerances, please contact our staff.
	IVA: 


