
 

                                          MENU  

 

PRIMERS  PLATS.....………… 

Amanida “Les Tines” (amb cabdells, ou dur, 

embotits i una vinagreta d’anxoves) 

Amanida de tardor amb tomàquets, magrana, 

raïm, formatge i vinagreta de Mòdena i mel 

Escarola amb romesco i bacallà esqueixat 

Timbal de patates amb maionesa, sal negra de 

l’Himàlaia, tonyina i tomàquet 

Escudella barrejada  

Canelons de confit d’ànec i foie, amb reducció 

dolça de vi i formatge Grana Padana 

Canelons d’espinacs amb panses i pinyons 

Cargols dolços i coents al nostre estil 

Pa de coca amb escalivada i anxoves 

 

SEGONS  PLATS.....………… 

                               Brasa....... 

Xai a la brasa amb guarniment 

Llonganissa de pagès a la brasa 

Conill a la brasa amb allioli 

Xurrasco de vedella a la brasa 

Hamburguesa de vedella ecològica de...       

“La Vall Fosca - Pirineus” 

Entrecot de vedella ecològica de............       

“La Vall Fosca – Pirineus” ,,, (Suplement 5 €.) 

 

      Cuina...... 

Callos de vedella amb cap i pota 

Cuixa d’ànec confitada amb peres al vi 

Peus de porc a la cassola al estil tradicional 

½ Espatlla de corder al forn amb herbes del 

bosc 

 

 

 

 

 

 

 

POSTRES........ ……………….  

 

El Pastís de “Les Tines” 

Púding de taronja 

Crema Catalana 

Mel i mató 

Crema de iogurt amb melmelada d’albercoc 

Xarrup de llimona 

Gelats de ... vainilla  - xocolata – torró 

Fruita del temps 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

                   PREU ......   22 €. (iva inclòs)  

-  El Preu del menú inclou, primer, segon 

plat , postres, aigua i vi de la casa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARTA DE VINS 

Nota:  El menú inclou el vi de la casa, La resta de vins a 

escollir tenen el suplement indicat en aquesta llista.... 

 

VINS NEGRES.....………… 

Mas de la Rosa – Negre                                                
D.O.Catalunya – Vins Padró (Brafim)....vi de la casa 

Marmellans - Negre                                                           

D.O.Montsant – Celler de Capçanes....                 6 €. 

L’Agnet - Negre                                                                                    
D.O. Q. Priorat – Celler Oratvin - Gratallops...   10 €. 

Eco Veteris 2012 – raïm d’alçada - ecològic                                                                                    

Les Torres de Selma – Pla de Manlleu....           11 €. 

Syranat – raïm d’alçada – natural - ecològic                                                                                    

Les Torres de Selma – Pla de Manlleu....           14 €. 

GR-174 – vi de gran recorregut 2015                                                                      
D.O.Q. Priorat – Casa Gran del Siurana - 

Bellmunt....                                                           15 €. 

 

VINS ROSATS.....………… 

Mas de la Rosa – Rosat                                                      
D.O.Catalunya – Vins Padró (Brafim)..  vi de la casa 

Perelasa Rosé 2014                                                           

D.O.Empordà – Caves Castell de Perelada          6 €. 

 

VINS BLANCS.....………… 

Mas de la Rosa – Blanc                                                      

D.O.Catalunya – Vins Padró (Brafim)... vi de la casa 

Ipsis – Blanc Flor                                                             
D.O.Catalunya – Vins Padrò (Brafim)                   6 €. 

Carlito – Raïm chardonnay d’alçada       

natural - ecològic  - biodinàmic                                                                                 
Les Torres de Selma – Pla de Manlleu....           11 €. 

 

CAVAS.....………… 

Cava Juve Masana - Brut Nature                  8 €.                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant LES TINES DE RENAU 

Carrer Peralta, 2 

43886 – RENAU 

Tf.  977620596  /  620477952 

   lestinesderenau@gmail.com 
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