DEL 17 AL 27 DE SETEMBRE

Assaboreix l’Slow food
Km 0 de Santa Tecla!
Al Lola Bistro de Tarragona celebrem Santa Tecla i és per
això que hem preparat una degustació dels nostres millors
clàssics. El tast consisteix en una selecció de 5 plats TOP
amb postres, pa del Forn de Nulles, aigua i cafè. Tot per
35,50 € per persona. Aquesta proposta gastronòmica es podrà
gaudir del 17 al 27 de setembre, tant en el servei de
migdia o de nit i amb reserva prèvia.
Durant aquests dies festius comptarem amb un producte
especial per als winelovers: tres vins del celler Fredi
Torres Viticultor –dos negres i un blanc– estaran en
exclusiva al Lola Bistro a un preu molt assequible, a més
de la resta de vins de la carta.

5 plats TOP per compartir +
postres, pa, aigua i cafè per
35,50 €/persona!
· Burrata fumada amb tomàquets confitats, pesto i
un toc de trufa fresca
· La nostra versió del “Fish&Chips” amb peixet de
Tarragona*
· Pop a la brasa amb parmentier de patata i romesco
· A escollir entre: truita de patates amb ous de
corral, ceba confitada i trufa o Rosbif de vedella
ecològica de Cal Tomàs amb salsa Cafè de París
· Caneló XL de botifarra de perol amb salsa i
“rossinyols”
· Postres casolanes a escollir
· Pa del Forn de Nulles, aigua i cafès
*Tot el peix és de proximitat (HERMINIO PEIXATERIES).

Vins en exclusiva recomanats
FREDI TORRES VITICULTOR
· Fredi Torres Priorat Classic 2018
(DOQ Priorat) .................................................. 19,95 €
· La Selección 2017 (DO Montsant)........................ 14 €
· Velles Vinyes del Mediterrani
Macabeu & Garnatxa 2018..................................... 17 €

Per gaudir d’aquesta degustació festiva —del 17 al 27 de
setembre— és necessari reserva prèvia.
En cas de tenir al·lèrgia o intolerància amb algun dels
àpats cal que s’indiqui amb antelació en el moment de la
reserva.
Per reservar la teva taula, pots fer-ho trucant per telèfon
o enviant un correu electrònic:

977 22 27 42 · tarragona@lolabistro.restaurant
Tarragona - Carrer d’en Ventallols, 13

de part de l’equip del Lola Bistro us desitgem
una bona Santa Tecla!
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