
RESERVES amb 48 h d’antelació a restaurant@bo-tic.com
RECOLLIDA de 12.00 h a 12.30 h i de 19.00 h a 19.30 h
DINARS I SOPARS tots els dies excepte dilluns i dimarts, dia 24, 25, 26 i 31 de desembre

 

Petit Menú per emportar

SNACKS
Bossa de xips. Cruixent de vegetals amb tandori

Doritos. Cruixent de blat de moro i cremós de formatge i tòfona

APERITIUS
Foie. Terrina de foie amb confitura de kumquat i festuc
Steak tàrtar. Vaca vella gallega amb adobats, brots de

mostassa, infusió de ceps i fòssil d’os de vedella

MENÚ
Escalivada amb anxova. Esfèrics passificats d’escalivada,

sablé de formatge i tomata, cristall d’anxova curada,
caviar de formatge de cabra i tomata en conserva

Calamar. Gyoza de calamar guisat i crema de patata

Braó de porc. Braó de porc cuit a baixa temperatura i glacejat
Verdures de temporada

POSTRES
Bo.TiC 2022. Cremós de xocolata, mousse d’avellana,

cruixent de galeta i coulis de gerds

Preu per persona
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80,00€

Hi podrien haver canvis segons mercat, però 
l'estructura serà sempre la mateixa

El menú no inclou el pa ni la beguda
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La nostra selecció de pans

FORN MARULL
Rústic 170 g

2,50 €

TRITICUM
Motlle de full 190 g

9,25 €

Rústic rodó 180 g
4,50 €

Olives rústic rodó 180 g
6,80 €

Focaccia 250 g
4,50 €

Cereals 350 g
10,75 €

Sense gluten:

LA MAREVILLA. DUO
Blat de moro i arròs 35 g i Tomata i farigola 35 g

5,50 €

TRITICUM. DUO
Nous i albercoc 45 g i Cereals (llavors de carbassa, sèsam i rosella) 

6,60 €
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