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Tàrtar d’ostra i ventresca
amb nanbanzuke de remolatxa i aire de gingebre i llima

Sobrassada de tonyina 
amb vieira i pinya brasejada

Tàrtar d’akami
amb cruixent d’arròs, ikura, pinya rostida i negi escabetxat

Tiradito ensajornat d’otoro
amb albergínia blanca escalivada, salsa Batayoyo i parmesà

Carpaccio de toro

tàrtar de tomàquet i aire d’oli mediterrani

Carpaccio Thai de ventresca
amb llagostí del Delta de l’Ebre

Llom fumat en fusta de llimoner
i mousse d’escórpora i ikura, amb tofu a la mel i miso

Cebiche nikkei d’akami
amb leche de tigre i tamarinde

Clatell en escabetx 
amb flors, tomàquet groc, síndria i iogurt

A continuació, els nostres plats cuinats

Croquetes casolanes de tonyina

Ou trencat amb llom de tonyina
I tòfona negra amb crema de patata i reducció de porc 

Hamburguesa de tonyina   
amb pesto marí i formatge comté

Ventresca brasejada 
amb salsa trufada, escalunyes glacejades i crema de xirivia

Tonyina Pequín
harmònica amb glacejat hoisin picant,

Arròs socarrat
amb tonyina en salsa de tomàquet

Parpatana desossada
amb salsa agredolça, acompanyat d’amanida de fonoll i llima

Galta amb salsa Café de Paris
amb polenta i préssec rostit

Llom de tonyina
amb foie i textures de ceba

Clatell a la planxa
amb calamarsons amb ceba i tomàquets rostits
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Els plats que serveixen per assaborir la tonyina
de la manera més pura i autèntica

Trilogia tradicional de sashimi Balfegó:
akami, chutoro i otoro

Sashimi d’otoro
amb ume warishita, acompanyat de kizami wasabi casolà

i llenques de xiitake fresc

Sashimi de chutoro amb ponzu de yuzu, aigua de tomàquet
i gari texturitzat, acompanyat d’un petit tsukemono

Sashimi d’akami amb brou dashi,
base de daikon oroshi, llenques de katsuobushi sec 

i ikura marinat en soia

La manera tradicional japonesa de servir la tonyina 
sobre una bola d’arròs suaument condimentat

Nigiri d’akami

Nigiri de chutoro

Nigiri d’otoro

Nigiri de tataki de chutoro picant

Nigiri de chutoro amb maguro no ko

Nigiri d’akami kobujime

Nigiri de toro amb tare

Nigiri de chutoro amb caviar

Nigiri d’akami amb alga kombu blanca i ume

Nigiri de toro amb gari i yuzu

Nigiri d’otoro ensajornat amb salsa sumiso

Nigiri d’akami amb crema d’algues

Negitoro gunkan

amb alvocat i salsa de sèsam

Uramaki de tobiko i sèsam amb tàrtar i ceba tendra

Servei de pa i aperitiu Accedeix a  tota la informació de 
la Tunateca Balfegó

amb el teu smartphone

Suplement terrassa 10%

Disposem de dos menús degustació
(Es serveixen a taula completa)

Reglament (EU) núm.1169/2011
Establiment amb informació disponible en matèria d’al·lèrgies

i intoleràncies alimentries. Sol·licitin informació al nostre personal.

Tripa de tonyina tikka masala 16
amb coco, llima i cardamom

19Orella de tonyina
amb moll de l’os i tàrtar d’akami

26Chutoro confitat amb espardenya 
amb flor de carabassó i fons iodat de safrà



La tonyina roja supera la mitjana proteica de 
la majoria dels peixos i de moltes carns, fet 
que la converteix en un aliment òptim per a 

l’alimentació dels nens i
de persones que realitzen activitat física.

La tonyina roja ha estat durant segles un aliment destacat
en la dieta mediterrània gràcies a les seves nombroses

propietats beneficioses per a la salut.

En            la seva composició, destaca la presencia
d’àcids grassos omega-3.

És rica en minerals com el seleni, el fòsfor i el magnesi,
aporta diferents vitamines (A, B, B3, B9, B12 i D) i constitueix una excel·lent 

font de proteïnes d’alt valor biològic.

Cal destacar que l’alt contingut de seleni
en la tonyina roja és superior respecte a altres aliments,

havent-se trobat quantitats de fins a 17 µg/g.

Nombrosos estudis científics demostren que el seleni
és molt beneficiós per a la salut, ja que és un microelement involucrat

en processos antioxidants i neutralitza l’efecte nociu del mercuri
que, contràriament a la creença popular, a la tonyina roja es troba

en quantitats molt per sota del permés  legalment.




