Les nostres creacions!!
¡¡Nuestras creaciones!!
NEW

CURRYWURST		

4,70€

Bratsword, salsa curry, quètxup i ceba morada saltejada
Bratsword, salsa de curry, ketchup y cebolla morada salteada
NEW

OISHII		

Hamburguesa de vedella, maionesa de wasabi,
tomàquet, enciam, tonkatsu (quètxup japonès) i pa de brioix
Hamburguesa de ternera, mayonesa de wasabi,
tomate, lechuga, tonkatsu (kétchup japonés) y pan de brioche

PASTRAMI		

Pastrami, ruca amb salsa especial, pernil dolç i formatge
Pastrami, rucula con salsa especial, jamón dulze y queso

6,00€

						 6,90€

FOIE DE POBRE		

6,90€

ÀNEC		

6,90€

LA POR-K

6,00€

EL LAGARTO “Fussimanya“

6,90€

FUSSIMANYA 		

5,00€

BIG XAVI 		

6,90€

Cansalada del coll osmotitzada amb salsa Teriyaki i sèsam torrat
Tocino del cuello osmotitzada con salsa Teriyaki y sésamo tostado

Ànec i dauets de foie micuit fet a casa
Pato y daditos de foie micuit hecho en casa

Carn de porc duroc rostida macerada amb espècies i cuinada al buit durant 18 hores
Reducció de la seva salsa amb formatge Edam i maionesa de mostassa antiga
Carne de cerdo duroc macerada con especies y cocinada al vacío durante 18 horas
Reducción de su salsa con queso Edam y mayonesa de mostaza antigua

Llangardaix, cogombret, ceba morada saltejada i crema de kimchi
Lagarto, pepinillos, cebolla morada salteada y crema de kimchi

Salsitxes del país farcides amb formatge del Cadí, pebrot verd i Viandox
Salchichas del país rellenas con queso del Cadí, pimiento verde y Viandox

Pa de motlle als 4 formatges, pernil dolç i bacó
Pan de molde a los 4 quesos, jamón dulce y beicon

Alguna cosa dolça?
¿Algo dulce?

PARISINO		

5,00€

CHIKI CHEESE

5,00€

Coulant de xocolata amb nata.
Coluant de chocolate con nata

Terrina de formatge amb galeta i melmelada de fruits vermells.
Tarrina de queso con galleta y mermelada de frutos rojos.

GELATS, CLIC AQUÍ / HELADOS, CLIC AQUÍ

Postres de temporada, consulta al personal.

