
CLÁSICA 6,25
La més senzilla de la casa. 
Personalitza-la amb els teus 
extres. 

JAPONESA 6,75
Setinada amb la nostra salsa 
teriyaki. 

MANCHEGA 7,25
Formatge semicurat i ceba 
caramel·litzada a foc lent 5h.

SUIZA 7,65
Rösti cruixent de patata i 
autèntic Emmental suís. 

CABRALES 7,75
Formatge blau danès, Cabrales 
i ceba caramel·litzada a foc 
lent 5h. 

AUSTRALIANA 8,75
Remolatxa a la graella, Cheddar, 
bacon i salsa bbq casolana.

LA BACOA 8,75   Best Seller
Bacon, formatge semicurat, 
Cheddar, cogombrets i 
mostassa artesana. 

MONTESA 9,50   New
Formatge Grana Padano, 
maionesa de tòfona i ragout 
de bolets de temporada.

GRAN VEGANO 7,25
Cruixent de cigrons i espinacs, 
amb chutney de tomàquet i 
alvocat.  Pa integral i sense 
maionesa.

QUINOA 7,25
Burger de remolatxa i quinoa 
amb la nostra salsa bbq, 
remolatxa a la graella i alvocat. 
Pa integral sense maionesa.

VEGGIE BEAN  7 ,25 
Burger vegetariana de 
mongeta negra amb pebrot 
vermell i formatge de cabra.

DOBLE BURGER

ESPECIAL
Informa’t sobre la nostra opció 
d'edició limitada.

DOBLE BURGER

POLLO 7,25
Pit de pollastre marinat durant 
12 hores, cuinat a la graella.

POLLO PARMA 7,75   New
Pit de pollastre marinat amb 
formatge Grana Padano i 
pebrot vermell rostit.

POLLO CRIOLLO 8,25
Pit de pollastre marinat amb 
alvocat i bacon fumat.

DOBLE BURGER

1. Escull la teva burger

3. En pa o en bol?

2. Formatges i extres

4. Acompanyaments

6. Begudes i gelats artesanals

5. Salses casolanes

TERRINA 
DE XOCOLATA 2,95
Amb cacau colonial.

TERRINA DE IOGURT 2,95
Amb gerds.

Disposem d´una gran varietat 
de begudes. Escriu-la aquí:

Cheddar irlandès +0,95
Semicurat +0,95
Emmental +0,95
De cabra +1,40
Grana Padano +1,40
Formatge blau +1,40

Maionesa Bacoa +0,95 
Mostassa artesana +1,20 
Salsa Barbacoa +1,20
Xutney de tomàquet +1,40

Cogombrets casolans +0,95
Jalapeños +1,40 
Pebrot vermell rostit +1,40 
Ceba caramel·litzada +1,50
Alvocat +1,50
Bacon fumat +1,50

Maionesa de tòfona +1,40 
Allioli d'all rostit +1,40
Alvocat +1,50
Relish de xorizo +2,00

BACOA FRENCH FRIES 2,50
Patates fines casolanes.

RÚSTICAS 3,10
Les patates fregides de 
la casa, més gruixudes i 
cruixents. 

AMANIDA MESCLUN 2,50
Fulles tendres variades.

BRAVAS CLÁSICAS 3,95
Les nostres  'Rústicas' amb 

dues salses: xutney de 

tomàquet i allioli d áll rostit.

BRAVAS BRUTALES 4,50
Les nostres 'Rústicas' amb 

allioli d'all rostit i relish de 

xoriço amb botifarra.  

CLÀSSIC BLANC
Pa tendre amassat a mà.

INTEGRAL LLEUGER +0,50
Pa rústic amb farina integral, 
amassat a mà.

BRIOX +0,50
Pa amassat a mà amb ous,
llet i mantega.

BOL
Amb extra d ámanida 
mesclum, tomàquet i ceba.

BOL CAMPESINA +1,50
El nostre bol amb pebrot 
vermell, llenties i nous. 

Opcions sense pa ni maionesa.

IMPORTANT! Les burgers es serveixen amb panet torrat, 
cabdells d énciam, tomàquet, ceba fresca i maionesa casolana. 

La carn sempre feta al punt, tret que la vulguis diferent. 

Tots els nostres plats poden contenir presència o traces d'al·lèrgens.
Preus amb IVA inclòs.

VEDELLA a la graella POLLASTRE a la graella

VEGAN & VEGGIE

ESPECIAL

VACA GALLEGA 200g
Suculenta i de sabor intens.

VEDELLA PIRINEUS 200g  +0,50
Tendre i de sabor més suau. 
Amb certificat Ecològic.

TXULETÓ 250g  +2,50
Un tall premium, madurat 
durant 35 dies (poc feta).

DOBLE BURGER


