
 

CASAFORT	  -‐	  43887	  NULLES	  -‐	  (Tarragona)	  -‐	  Tel.	  676	  93	  98	  59	  -‐	  quintaforca@gmail.com	  -‐	  www.quintaforca.cat	  

	  

	  
TASTFORCA	  

	  
Ampolla de remolatxa 

Cullera de carabassa i mató 

Ostra del Delta 

Recordant el Japó 

Croqueta de carn d’olla amb humus de fesols i col 

Rovellons botó en escabetx suau 

Entrepà de calamars amb maonesa de pastanagues 

Escarola amb magrana, les nostres anxoves i codonyat 

Tupina de cigrons menuts amb tomàquet i tripa 

Micòleg de coca de recapte i carabassa 

Costella cuita a baixa temperatura amb vi de nous i patates confitades 

Mandonguilles de moixina amb carbassó i col 

Caneló de pularda amb beixamel de patata i ceps 

 

Tast de formatges de pastor 

Postres per pecar una estona més 

	  

45€	  
	  

	  
	  

QuintaForca	  sols	  utilitza	  productes	  de	  proximitat	  i	  ecològics.	  
	  

El	  peix	  que	  consumim	  ve	  de	  les	  llotges	  de	  Tarragona	  i	  la	  Ràpita.	  
Les	  carns,	  les	  aus	  i	  els	  ous	  són	  ecològics	  amb	  garantia	  d’alimentació	  no	  transgènica.	  

Els	  olis	  son	  extra	  verge	  de	  varietats	  autòctones.	  
El	  nostre	  pa	  es	  de	  farina	  eco	  amb	  llevat	  mare.	  

	  
TOTS	  són	  plats	  elaborats	  amb	  ingredients	  adquirits	  directament	  a	  productors	  propers	  que	  

contribueixen	  a	  mantenir	  el	  teixit	  econòmic	  agroalimentari,	  la	  biodiversitat	  i	  la	  cuina	  de	  temporada.	  
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FORCANIT	  

	  
Crema	  de	  carbassó	  i	  celeri	  amb	  cornes	  

Croqueta	  de	  carn	  d’olla	  

Rovellons	  botó	  amb	  escabetx	  suau	  

Recordant	  el	  Japó	  

Escarola	  amb	  magrana	  i	  les	  nostres	  anxoves	  

Micòleg	  de	  coca	  de	  recapte	  i	  carabassa	  

Caneló	  de	  pularda	  

	  

Tast	  de	  formatges	  de	  pastor	  

Postres	  per	  pecar	  una	  estona	  més	  

	  

30€	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
QuintaForca	  sols	  utilitza	  productes	  de	  proximitat	  i	  ecològics.	  

	  
El	  peix	  que	  consumim	  ve	  de	  les	  llotges	  de	  Tarragona	  i	  la	  Ràpita.	  

Les	  carns,	  les	  aus	  i	  els	  ous	  són	  ecològics	  amb	  garantia	  d’alimentació	  no	  transgènica.	  
Els	  olis	  son	  extra	  verge	  de	  varietats	  autòctones.	  
El	  nostre	  pa	  es	  de	  farina	  eco	  amb	  llevat	  mare.	  

	  
TOTS	  són	  plats	  elaborats	  amb	  ingredients	  adquirits	  directament	  a	  productors	  propers	  que	  

contribueixen	  a	  mantenir	  el	  teixit	  econòmic	  agroalimentari,	  la	  biodiversitat	  i	  la	  cuina	  de	  temporada.	  

	  


