
 

 

Carta  

Tambè Take Away per emportar o domicili 
 

– Hummus de cigrons i remolatxa amb crudites de sèsam i torrades 

– Hummus de garbanzos y remolacha con crudites sésamo y tostaditas. ... 7€ 

 

– Les nostres braves de cal duran amb les seves tres salses 

– Nuestras patatas bravas con sus tres salsas ……….6.80€ 

 

– Croquetes de cabrales amb fruits vermells (5u). 

– Croquetas de cabrales con frutos rojos (5u.)… 9.5€ 

 

– Assortit de formatges amb melmelades, nous i torrades 

– Surtido de quesos con mermeladas, nueces y tostadas……12.50€ 

 

– Anxoves en el seu recipient amb pa de vidre i tomàquet. 

– Anchoas en su envase con pan de cristal y tomate…12€ 

 

– Donetes de foie gras amb ametlles garapinyades, gel de roses i Pedro Ximenez 

– Donetes de foie con almendra garapiñada, gel de rosas y Pedro Ximenez. …12€ 

 

– Amanida caprese de tomàquet, mozzarella, alfàbrega i nous 

– Ensalada caprese de tomate, mozzarella, albahaca y nueces. …8€ 

 

– Amanida gratinada de formatge de cabra amb poma rostida, fruits secs caramel·litzats i fruits vermells 

– Ensalada de queso de cabra gratinado con manzana asada, frutos secos caramelizados y frutos rojos. …8.50€ 

 

– Amanida de burrata amb fruits vermells, poma rostida i tocs d'alfàbrega 

– Ensalada de burrata con frutos rojos, manzana asada y toques de albahaca…..12.50€ 

 

– Wok de verdures i fideus a l'estil asiàtic amb tocs picants i fruits secs. 

– Wok de verduras y noodles al estilo asiático con toques picantes y frutos secos… 8.50€ 

 

– Crema de carabassa rostida amb les seves canonades torrades, iogurt i petxina de pelegrí laminada. 

– Crema de calabaza asada con sus pipas tostadas, yogurt y vieira laminada.…9.50€ 

 

– Tataki de foie amb fruits vermells, pastís d'espècies casolanes i reducció de Pedro Ximenez. 

– Tataki de foie micuit con frutos rojos, bizcocho de especias casero y reducción de Pedro Ximenez…14.50€ 

 

– Fetuccini amb salsa gorgonzolla i ametlles laminades 

– Fetuccini con salsa gorgonzola y almendras laminadas…8€ 

 

– Ous trencats amb foie i pernil ibèric 

– Huevos rotos con foie y jamón ibérico……12.90€ 

 

– Pop amb parmentier de patata i emulsió de tinta de calamar 

– Pulpo con parmentier de patata y emulsión de tinta de calamar …………..18.50€ 

 

– Bacallà gratinat amb mussolina d’all i estragó, acompanyat de “pisto” manxego 

– Bacalao gratinado con muselina de ajo y estragón, acompañado de pisto manchego …………..15.00€ 

 

– Medalló de tonyina amb una demiglace vegetal, edamames i tocs de foie 

– Medallón de atún con una demiglace vegetal, edamames y toques de foie……14.50€ 

–  

 



 

 

 

 

Carta 

Tambè Take Away per emportar o domicili 
 

– Tàrtar de salmó amb guacamole 

– Tartar de salmón con guacamole…..14€ 

 

– Suprema de salmó cruixent amb yakisoba asiàtic i sèsam 

– Suprema de salmón crujiente con yakisoba asiático y sésamo……15.50€ 

 

– Confit d’ànec amb parmentier de moniato i salsa teriyaki 

– Confit de pato con parmentier de moniato y salsa teriyaki…….12.50€  

 

                         – Estofat de cérvol de temporada amb poma rostida i trompetes de mort. 

– Estofado de ciervo de temporada con manzana asada y trompetas de la muerte… 12.95€ 

 

– Cérvol amb poma caramel·litzada i salsa de ratafia amb tocs de romaní 

– Ciervo con manzana caramelizada y salsa de ratafia con toques de romero……15.50€ 

 

– Galta de vedella a baixa temperatura amb Pedro Ximenez i parmentier trufada 

– Carrillera de ternera a baja temperatura con Pedro Ximenez y parmentier trufada…..15€ 

 

– Pollastre teriyaki cruixent amb salsa barbacoa 

– Pollo crujiente teriyaki con salsa barbacoa. …8.90€ 

 

– Steak tàrtar de filet de vedella amb adobats, rovell d'ou, tabasco i olivada. 

– Steak tartar de solomillo de ternera con encurtidos, yema de huevo, tabasco y olivada… 18.50€ 

 

– Steak tàrtar de cérvol amb poma, piparra i confitats. 

– Steak tartar de ciervo con manzana, piparra y encurtidos…14.50€ 

 

– Tataki de cérvol en crosta amb puré de poma, chutney de préssec i formatge parmesà… 

– Tataki de ciervo en costra con puré de manzana, chutney de melocotón y queso parmesano. 14€ 

 

– Hamburguesa de peus de porc, ceba vermella, ruca, tomàquet, formatge reblochon i crema de mostassa 

– Hamburguesa de pies de cerdo, cebolla roja, rúcala, tomate, queso reblochon i crema de mostaza. 14.50€ 

 

– Hamburguesa Cal Duran 100% vedella amb formatge de cabra ceba caramel·litzada rúcula tomàquet salsa de 

mostassa i mel. 

– Hamburguesa Cal Duran 100% ternera con queso de cabra, cebolla caramelizada, rucula, tomate y salsa de mostaza 

y miel…. 12.50€ 

 

– Hamburguesa ibèrica, carn de vedella amb pernil ibèric de gla i formatge parmesà 

– Hamburguesa ibérica, carne de ternera con jamón ibérico de bellota y queso parmesano……14.50€ 

 

– Medalló de filet de vedella amb foie i patates fregides 

– Medallón de solomillo de ternera con foie y patatas fritas……18.90€ 

–  

– Entrecot de vedella a la brasa 500 grms. 

– Entrecot de ternera a la brasa 500 grms…….25.00€ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

POSTRES 

 

– Amanida de fruites naturals. 

– Ensalada de frutas naturales. 2.5€ 

 

– Cheesecake amb tocs de fruits vermells. 

– Cheescake con toques de frutos rojos. 5€ 

 

– Brownie de xocolata. 

– Brownie de chocolate. 5€ 

 

– Pana cotta de mato, brandi i canyella amb fruits secs. 

– Panna cota de mato, brandi y canela con frutos secos. 4.5€ 


