E N PA . . .
Totes les nostres burgers es serveixen amb un panet torrat i una base de cabdells
d’enciam, tomàquet de branca, ceba de Figueres i la maionesa especial de la casa.
Carn sempre cuinada al punt, tret que la vulguis diferent.

. . .O E N B O L?

CLASSIC BLANC

BOL

Pa tendre amassat a mà.

Sense pa. Amb extra d’amanida
mesclun, tomàquet i ceba.

BRIOCHE +0,40

BOL CAMPESINA +1,50

Pa amassat a mà amb ous,
llet i mantega.

Sense pa. El nostre bol amb
pebrot vermell, llenties i nous.

INTEGR AL LLEUGER +0,35
Pa integral rústic, amassat a mà.

BURGERS
VEDELLA

POLLASTRE I X AI DE BURGOS

VACA GALLEGA 200g

POLLO 6,50

A la graella.
Suculenta i de sabor intens

Pit de pollastre marinat durant
12 hores, cuinat a la graella.

VEDELLA PIRINEUS 200g +0,50

ROOST 7,95

A la graella. Tendra i sabor més
suau. Amb certificat Ecològic.

Pit de pollastre marinat amb
alvocat i bacó fumat.

POLLO LIGHT 7,50

CLASICA 5,95
Carn a la graella amb tomàquet,
enciam, ceba i la maionesa especial
de la casa.

MANCHEGO 6,70
Formatge semicurat i ceba
caramel·litzada a foc lent 5 hores.

Amb mostassa artesana i
pebrot vermell. Pa integral i sense
maionesa (baixa en calories).

BURGOS 8,90
Xai fresc de Burgos, pebrot
vermell i formatge cremós.

SUIZA 7,60
Rösti cruixent de patata i
autèntic formatge Emmenthal suís.

JAPONESA 6,80
Setinada amb la nostra salsa
teriyaki.

ASTURIANA 7,20
Formatge blau Cabrales i ceba
caramel·litzada a foc lent 5 hores.

BLACKBEAN 7,00
Burger casolana de mongeta
negra amb pebrot vermell i
formatge cremós.

GR AN VEGANO 6,80
Cruixent de cigrons i espinacs,
amb chutney de tomàquet i alvocat.
Sense maionesa.

Especial

Triturat a mà amb suc de llimona,
sal i pebre.

MAIONESA DE
TÒFONA NEGRA +0,95

COGOMBRETS
CASOLANS +0,95
Recepta tradicional amb
vinagre d’estragó.

La nostra recepta secreta.

CEBA
CARAMEL·LITZADA +1,40

BACON +1,20

Durant 5 hores a foc lent.
Simplement deliciosa.

Tires de bacó fumat a la graella.

CHEDDAR +0,95
Autèntic formatge Cheddar
irlandès.

MOSTASSA ARTESANA +0,80
Feta a mà amb les nostres
espècies preferides.

AC O M PA N YA- H O
BACOA FRENCH FRIES 2,50
Patates fines tallades a mà.
Mai congelades.

G E L AT S
TERRINA DE
XOCOLATA (70%) 2,95
Amb galetes Maria.

RUSTICAS 3,10

TERRINA DE IOGURT 2,95

Patates fregides especials,
tallades a ganivet més gruixudes.
Mai congelades.

Amb maduixa i cruixent de coco.
Disponible només en alguns locals.

MEZCLUM 2,20
La nostra amanida de fulles
tendres variades.

IVA Inclòs

BRAVAS 3,95

LA BACOA 8,50
Bacó, formatge Manxec,
Cheddar, els nostres cogombrets
i mostassa artesana.

ALVOCAT +1,20

V E G E TA R I À I V E GÀ

AUSTRALIANA 7,95
Remolatxa a la graella, Cheddar,
bacó fumat i salsa barbacoa
casolana.

EXTRES

ESPECIAL
Informa’t sobre la nostra burger
edició limitada.

Les nostres Rústicas amb
dues salses: allioli d’all rostit i
chutney picant.

Tots els nostres plats poden
contenir o contenen presència
d’al·lèrgens o traces d’al·lèrgens.

