tots els plats són gluten-free

benvinguda
degustació de kombvcha
kale chips PB · RF · FS

flax&kale passage
passatge de les manufactures:
st pere més alt 31-33|trafalgar 26|BCN
teresacarles.com/fk

entrants per a compartir

principals a escollir

one bite crunchy yellowfin tacos,
col xinesa, alvocat, salsa de chipotle

bamboo steamed alaskan salmon,
teriyaki, herbes del camp, edamame,
arròs negre salvatge OF

coconut savoury yoghourt, hummus,
cigrons crunchy, dips de verdures,
nachos casolans de blat de moro
nixtamilitzats, alvocat PB

jackfruit curry iogurt de coco,
carbassa, shiitake, flor de lotus, canyella,
llima kaffir, cacauets PB ·

OF ·

burmese festival salad, enciam romà,
cabdells, chucrut de col llombarda,
tomàquet, kelp noodles, alga wakame,
llenties caviar, celerí fermentat,
salsa tàrtara amb all negre PB · FS
guaiaba a la graella, formatge de
cabra, atzavara, menta, festucs FS

konjac risotto, ceps, espinacs,
espàrrecs verds, carxofa, salmó
salvatge d’alaska OF
tomato curry, molls de roca, coriandre,
cacauets, pasta d’anxova, all negre
OF ·

pizza melanzane, tomàquet san
marzano, melanzane alla plant-based
parmiggiana PB · FS

postres

inclou

teresa’s healthy indulgences mix FS

vi teresa carles 1 ampolla /3 pax
aigua purificada · cafès
pa integral amb cereals
bombons nadalencs de dàtils i nous PB · FS

35€ /persona
fruits secs

menú de grups

menú de dinar / sopar de nadal
(tancat la nit de nadal & el dia de nadal)

reserves
1. Entra a la nostra plataforma de reserves online habitual.
2. Selecciona el nombre de comensals.
3. Tria el dia i l'hora disponibles que prefereixis:
3. de dilluns a diumenge: 12h - 15h
19h - 22:30h

Menú disponible solament per a grups de 8 persones o més.
Ens posarem en contacte per confirmar-te la reserva.

Si tens dubtes també pots contactar-nos via email o telèfon:
passage@teresacarles.com

/

Flax & Kale Passage: 935 24 00 52

