PER COMPARTIR
PATATES TABARLOT
les braves al nostre estil.

4,50€

“NATXOS” SANT JORDI
Amb guacamole, pico de gallo, frijoles,
cheddar, tomàquet, crème fraîche
i el nostre “pulled pork”.

7,00€

AMANIDA RUSSA
La clàssica amb un toc d’encurtits
i ventresca de tonyina.

5,50€

CABDELLS
6,00€
amb pera en almívar, crema de
gorgonzola, “chutney” de tomàquet i nous.

BOMBES SEMÀFOR
10,00€
Trio de bombes casolanes, cadascuna
amb la seva salsa (verda, àmbar i vermella).

TORRADES MAR I MUNTANYA**
Pa de coca amb escalivada, tapenada,
sardina fumada, cansalada curada
i oli d’alfàbrega.

8,75€

BOMBA DE COLOR
Triar una salsa entre:

PA DE COCA
torrat amb o sense tomàquet**

2,50€

3,50€/u.

Verda: “jalapeño”, alvocat i cilantre.
Àmbar: “ají amarillo” i mango.
Vermella: “chile rojo habanero” i tomàquet.
CROQUETES CASOLANES
de rostit.

1,70€/u.

GRILLS D’ALBERGÍNIA

5,00€

DAUS DE FORMATGE BRIE
amb “chutney” de tomàquet.

6,50€

CRUIXENT DE POLLASTRE
7,90€
Pit de pollastre cuinat a baixa temperatura
i acompanyat amb salsa de iogurt i mató.
CALAMARS TAXI!
7,90€
A l’andalusa acompanyats de dues salses,
la negra de tinta de calamar i la groga
d’ “ají amarillo”, cúrcuma i mostassa.
L’ESCABETX DE PEIXET
DE LA PLATJETA
Seitó o sardina fregidet/a en escabetx
de cítrics i pastanaga.
MANDONGUILLES
en salseta i acompanyades
de patata palla.

TIMBAL DE CABRA I SOBRASSADA
Formatge de cabra, sobrassada
i “chutney” de poma, acompanyat
de torradetes.
CASSOLETA DE MONIATO
I FORMATGE
Moniato al forn amb formatge
de cabra fresc, pesto de festucs
i cruixents de pernil.

6,75€

7,50€

ROMESCADA DE POPETS
amb ceba cruixent.

10,50€

CANELÓ DE CONFIT D’ÀNEC

13,50€

i “chutney” de pera.
PEUS DE PORC “SENSE FEINA”
Desossats amb salseta de brou
i picada d’ all i julivert.

TALLADA IBÈRICA
6,90€

10,00€

9,90€

14,90€

de moniato.
TALLADA D’ENTRANYA
acompanyada de patata palla
i salsa criola casolana*
ENTRECOT DE VEDELLA (250g)
acompanyada de patata palla
i salsa criolla casolana*

9,00€

13,50€

Els nostres productes poden contenir al·lèrgens. Consulti al personal per a més informació. 10% I.V.A. inclòs.
*100% vedella catalana de Cal Pepitu (Cardona)
**Pa artesà de Brunells (Barcelona)

ELS ENTREPANS** (acompanyats de xips de patata)
EL “PÚLET” DE POLLASTRE

9,50€

formatge i “chutney” de poma.
EL “PÚLET” DE PORC

10,00€

formatge, ceba encurtida i cogombret.
EL “PEPET” DE VEDELLA*

7,50€

L’INSULAR
Planxat de pa de coca amb sobrassada, formatge maó i “chutney” de poma.

7,00€

EL MUNTANYENC
Planxat de pa de coca amb formatge de cabra fresc, pesto de festucs i “chutney” de tomàquet.

7,00€

EL MAR ENDINS
7,50€
Planxat de pa rodó de coca amb calamars a l’andalusa, ceba cruixent i salsa suau d’ allioli escalivat.
EL TERRA FERMA
Panet de viena amb mandonguilles en salseta, cremós de formatge i patata palla.

6,50€

LES HAMBURGUESES** (acompanyades de xips de moniato)
LA LLEGENDA
Panet de viena amb vedella (160g), formatge de cabra fresc, enciam, ceba cruixent
i “chutney” de tomàquet.*

9,75€

LA JORDI
Panet de viena amb vedella (160g), formatge gorgonzola, enciam i “chutney” de pera.*

9,75€

LA JORDINA
Panet de viena amb vedella (160g), formatge cheddar, bacó, tomàquet, ceba cruixent,
enciam i la salsa rosa de la casa.*

9,75€

LA DRAC
Panet de viena amb vedella (90g) i formatge cheddar.*

6,00€

LA ROSA
Panet de viena amb hamburguesa vegana de la casa, tapenada, ceba encurtida,
cogombret, tomàquet, enciam i salsa de mostassa.

9,00€

POSTRES
“FAKE” GOT DE CANYETA DE CERVESA
- De gelatina de poma amb mousse de llimona.

3,00€

- De gelatina de taronja i licor de cointreau amb chantilly de vainilla i mascarpone.

4,00€

- De gelatina de cafè i licor de cafè amb chantilly de vainilla i mascapone.

3,50€

BIRRAMISÚ
Pastís de tiramisú en got fet amb la nostra cervesa negra “Carbonera”.

4,00€

PASTISSET DE XOCOLATA I CERVESA NEGRA
Pa de pessic de xocolata i la nostra cervesa negra “Carbonera”, farcit de “ dulce de leche”
i cobert de chantilly de vainilla i mascarpone.

4,50€

TRUFA DE XOCOLATA NEGRA

1,50€/u.

Els nostres productes poden contenir al·lèrgens. Consulti al personal per a més informació. 10% I.V.A. inclòs.
*100% vedella catalana de Cal Pepitu (Cardona)
**Pa artesà de Brunells (Barcelona)

