
La PALEOBURGER ( NOVETAT !!!! ) - 600 gr de costella de  vedella cuinada a baixa temperatura, ceba potxada i la
nostra salsa parrilla. Súper sabrosa, es pot compartir, no us la perdeu!! (16 €)

LA 80's, UN CLÀSSIC QUE ENS ARRIBA DESDE L’ÈPOCA DEL NEÓ - Maionesa, enciam, ceba crua, tomàquet fresc,
cogombrets, hamburguesa i cheddar.

HAMBURGUESA EMPANAT - la més AMERICANA i VETERANA (10 anys amb nosaltres ) - Hamburguesa, ceba,
formatge, tomàquet, bacò i un ou ferrat.

HAMBURGUESA MASADAS - pels amants del FOIE (de debò) - Hamburguesa, ceba potxada, formatge de cabra, FOIE i
melmelada de nabius (arándanos) 

HAMBURGUESA NEW YORK NEW YORK  - Hamburguesa, cheesecake (pastís de formatge) , bacò, ceba cruixent,
melmelada de gerds i l'acabem amb un toc de Jack Daniel's. O T'ENCANTA O LA ODIES, NO DEIXA INDIFERENT

HAMBURGUESA TOSCANA - la més romàntica - sobre un petit llit d'alfàbrega hi trobaràs l'hamburguesa coberta amb
escames de formatge parmesano i tomaquests encortits assecats al sol d'una tarda a la Toscana.

PORNSTARBURGER  la més PORNO de les nostres burgers - pels amants del formartge - hamburguesa amb molts
formatges: formatge havarti , formatge blau, formatge provolone, formatge brie, i per acabar, per sobre un bon raig de
formatge cheddar fos.....AGAFEU TOVALLONS !!!

THE  MEXICAN- Hamburguesa picant , fésols mexicans, formatge cheddar i guacamole. VIVA MEXiCO!!!

LA DAMASCO- la preferida de la jefa!! - Hamburguesa de carn de Xai, base de humus, salsa de ioghurt i festucs
caramelitzats per sobre

LA IBÈRICA - Hamburguesa de porc ibèric,  encenalls de pernil ibèric i per acabar de fusionar tot el millor de la terra
extremenya  un toc de torta del casar i melmelada  de cirera.

LA BURN OUT - una MOLT SORPRENENT - Érase un donut relleno de hamburguesa!! El pa es un Donut (de veritat, no
es pà) , hamburguesa, bacò, ceba cruixent i ou ferrat. 

AMB QUINA CARN LA VOLS?

QUINA BURGER VOLS?

- Txuletón                      ( +3€) 
- Vaca Vella
- Vedella picant
- Xai
- Porc ibèric
- Peus de porc

- Cocodril  (+4€) 
- Estruç
- Porc senglar
- Cèrvol
- Pollastre ( Nugget gegant )

OPCIONS VEGETARIANES:

- Beyond 113 gr.
- Espinacs 113 gr.
- Remolatxa amb quinoa 113 gr.

Totes son de 150 gr. 
Fes-les DOBLES  per nomès 3 € 
La nostra cocció de la carns ès "al punt". Indica al cambrer si la vols més o menys feta.



- Patatas BRAVAS (salsa brava o ollioli) 5,00€

- NACHOS (amb formartge, guacamole i pulled pork:11€

- Carxofes cruixents amb FOIE: 5,00€

- Finguers de pollastre: 6,00€

-Rabas de calamar:  6,50€

- MORRO fregit: 5,00€

- Ous estrellats amb patates
amb FOIE o amb PERNIL : 8,00€

- Croquetes artesanes:  6,00€

- La nostra BOMBA : 3,50€
 ( feta amb patata, carn i una mica picant) 

Totes les nostres tapes son d'elaboració pròpia

HAMBURGUESA AL TEU GUST
VACA VELLA 150 Gr...................... 7,00 €
PICANT DE VADELLA 150 Gr........ 7,00 € 
XAI 150 Gr..................................... 7,00 €
PORC SENGLAR 150 Gr................. 7,00 €
PORC IBERIC 150 Gr..................... 7,00 €
TXULETÓN 200Gr......................... 9,00 €

COCODRIL 150 Gr............... 12,00€
CERVOL 150 Gr.................... 7,00 €
NUGGET GEGANT ............... 7,00 €
ESTRUÇ  150 Gr.................... 7,00 €
PEUS DE PORC .................... 7,00 €

OPCIONS VEGETARIANES: 
 

BEYOND ........................... 7,00€
D’ESPINACS ....................... 7,00€ 
REMOLATXA i QUINOA ..... 7,00 €

AFEGEIX INGREDIENTS (màxim 4)
Ceba potxada............ 0,80 €
Ceba Cruixent .......... 0,80 € 
Formatge provolone 1,00 €
Formatge Cheddar ...1,00 €
Formatge Havarti......1,00 €
Formatge de Cabra....1,00 €

Enciam............. 0,70 €
Tomàquet........ 0,70 € 
Bacò..................1,00 €
Ou fregit...........1,00 €
Allioli.................0,50 €

NOVETAT!! 

Pissarra d'embotits ibèrics: pernil, xoriço,
llonganissa, llom i pa de coca amb tomàquet: 13 €

Pissarra de Formatges: formatge de cabra Payoya,
formatge ovella a el romaní, formatge Mao semi,
formatge Idiazabal i pa de coca amb tomàquet: 13 €

Pizzarra mixta d'embotits i formatges amb pa de
coca amb tomàquet: 15 €


