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Para compartir | To share

Croquetes de pernil ibèric (*)                                                                                         2.5 €/u.
  -Croquetas de jamón ibérico

  -Iberian ham croquettes

Caneló de brandada de gamba vermella amb mango i ous d'arengada(*)16 €

 -Canelón tibio de branadada de gamba roja con mango y huevas de arenque

 -Red shrimp brandade with mango and herring eggs

Gaspatxo de mores amb pernil d'ànec I grissinis de kimchi (*)                         14 €
 -Gazpacho de moras con jamón de pato y grissinis de kimchi

 -Wildberries “gazpacho” with cured duck brest and kimchi gressinis

“Ensaladilla” de pop i fonoll marí                                                                                        16 €
  -Ensaladilla rusa de pulpo e hinojo marino

  -Spanish potatoe salad with octopus and sea fennel

Ous en dues coccions amb parmentier i foie a la brasa                                       15 €
  -Huevos en dos cocciones con parmantier y foie a la brasa

  -Twice cooked eggs with parmentier and grilled foie

Steak tàrtar amb brioix i envinagrats                                                                               17 €
  -Steak tartar con briox y encurtidos

  -Steak tartar with butter bread and pickleds

Esparrecs blancs a la brasa amb la seva salsa i tàrtar de vieira (*)                18 €
  -Esparragos blancos a la brasa con su salsa y tartar de vieira

  -Grilled white asparagus with it own sauce and scallops tartar

Truita souffle de formatge de cabra I tofona negra                                                S/M
 - Tortilla souffle de queso de cabra y trufa negra

 - Goat cheese souffle omelette with black truffle

En compliment de la normativa 1169/2011, aquest establiment disposa d’informació d’al·lèrgens.



Arròs
Arroz | Rice

Escamarlans i espinacs (*)                                                                                                        21 €
  - Cigalas y espinacas

  - Virgin lobster and spinach

Peix
Pescado | Fish

Turbot a la brasa farcit de gamba vermella amb espinacs                                23 €

 -Rodaballo a la brasa relleno de gamba roja con espinacas

 -Grilled turbot stuffed with red shrimps and spinach

Brandada de bacallà amb crema suau de porro (*)                                                   18 €

  -Brandada de bacalao con crema suave de puerro

  -Cod fish brandade with leek cream

Carns
Carnes | meat

La pilota d'estiu de vaca rossa gallega madurada                                                  18 € 
  -Cocide de verano de vaca rubia gallega madurada

  -Aged “rubia gallega” beef XL meatball

Pressa ibèrica a la brasa amb arròs suflat escalivat                                             19 €
  -Presa ibérica a la brasa con arroz inflado escalivado

  Grilled iberian pork shouder with “escalivada” souffle rice 

Terrina de xai amb crumble especiat, alberginia i festucs (*)                            18 € 
  -Terrina de cordero con crumble especiado, berenjena y pistachos

  -Boneless lamb with spiced crumble, eggplant and pistacchioç

En compliment de la normativa 1169/2011, aquest establiment disposa d’informació d’al·lèrgens.



Postres
Postres | Desserts 

Mousse de festucs amb textures de gerds                                                              7,5 €

  -Mousse de pistachos con texturas de frambuesa

  -Pistacchio mousse with raspberry textures

Carrotcake de nou de macadàmia, maracuià i taronja                                         8 €

  -Carrotcake de nuez de macadamia, maracuyá y naranja

  -Carrotcake with macadamian nut, passion fruit and orange

Amanida de fruites àcides  (*)                                                                                                 8 €
  -Ensalada de frutas ácidas

  -Acid fruits salad

Textures de xocolata amb gelat de vainilla                                                                  8 €
  -Texturas de chocolate con helado de vainilla

  -Xocolate textures with vanila ice cream

Menú degustació
55 € per persona

Sota reserva i disponibilitat. Plats marcats amb (*) a la carta
 Taula completa.  

Màxim fins les 14:15 en serveis de migdía i fins les 21:30 en serveis de nit.
Primera ració de pa inclòs

Begudes NO incloses

Horari de cuina fins les 15:15h al migdía i 22:30h per la nit.
Pel compliment de l'horari del personal el restaurant tancarà les portes a les 16:30h els

serveis de migdía, a les 23:30h les nits de dimarts a dijous i a les 00:30h divendres,
dissabtes i vespres de festius.

C/ Santa Anna 24, 43201 (Reus)
 977 43 36 73 |  Vitricrestaurant.com 

VitricRestaurant  #EnSentiràsParlarAReusDelMon

En compliment de la normativa 1169/2011, aquest establiment disposa d’informació d’al·lèrgens.


