
PER OBRIR BOCA
Fish and chips amb maionesa de llimona     11.80€ 

Fish and chips con mayonesa de limón

Fingers de pollastre casolans      8,50€ 
Fingers de pollo casero

Patates braves       5,50€ 
Patatas bravas

xoricets al vi     4,50€ 
choricitos al vino

Calamar a la andalusa amb maionesa de soja 
 i wasabi      7,50€ 

Calamar a la andaluza con mayonesa de soja y 
wasabi 

“aros” de ceba amb salsa barbacoa     4,50€ 
aros de cebolla con salsa barbacoa

Jamón dulce, cheddar, mozzarella y salsa de tomate

Fina de formatges  11,50 €
4 formatges amb tomàquet xerry, ruca fresca i pesto

4 quesos con tomate cherry, rúcula fresca y pesto

Carnívora 12,50 €
De bacó,pollastre, formatge, ceba el vi i mostassa 
De beicon, pollo, queso, cebolla al vino y mostaza

Vegetal 11 €
De formatge fresc, nous, olives i espinacs f rescos  

De queso fresco, nueces, aceitunas y espinacas frescas

Entrepans artesans

D ort
Amanida de tomàquet raf amb pesto genovès 

i mozzarel la de búfala   10,50€ 

Ensalada de tomate raf con pesto genovés y mozzarel la de búfala 

Amanida Caesar amb pol lastre i bacó 9€ 

Ensalada Caesar con pol lo y beicon 

Amanida de formatge de cabra amb vinagreta de fruits vermells  9,50€ 

Ensalada de queso de cabra con vinagreta de frutos rojos

Esqueixada de bacallà 8,00€

"Esqueixada" de bacalao

Hamburguesa de vedella Black Angus, amb rúcula, ceba  al vi negre 

i  formatge brie  13,50€

Hamburguesa de ternera Black Angus con     rúcula, cebolla    al  vino 

tinto y  queso brie 

Hamburguesa de porc  10,80€

Hamburguesa de cerdo

Frankfurt   de  30cm amb ceba  cruixent,  maionesa       i kimuchi  7,50€ 

Frankfurt   de  30cm con cebolla crujiente, mayonesa y kimuchi

Focaccia  amb salmó marinat fet a casa a la tàrtara   10,50€ 

Focaccia de salmón marinado hecho en casa a la tártara

El nostre biquini  5,50€

Nuestro biquini

Bikini de sobrassada amb formatge de cabra i mel 7€

Biquini de sobrasada con queso de cabra y miel

pizzes

Pernil i formatge 10 €
Pernil dolç, cheddar, mozzarella i salsa de tomàquet

PLAER DOLÇ
Iogourt grec amb fruits vermells   3.5€

Yogurt griego con frutos rojos
Fruita natural al tall  3€

Fruta natural al corte
Coulant d´avellana fet a casa amb gelat de nata  5.5€

Coulant de avellana hecho en casa con helado de nata
Brownie 5€

Brownie
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Macarrons gratinats amb el seu rostit   6€  
Macarrones gratinados con su asado

Penne Rigatoni al pesto de  festucs i  formatge 
veggie  amb ruca  7,5€

Penne Rigatoni al pesto de pistachos y queso 
veggie  con rúcula




