
IVA inclòs



Bocadillo
tradicionales...

Pernil salat - Pernil dolç
Formatge - Tonyina - Sobrassada - Cuixot

Carn amb salsa - Mandonguilles amb tomàquet
Llom - Bacon - Sèpia amb salsa

Clásicos...
Carn amb salsa

Mandonguilles amb tomàquet

Sípia amb salsa

La nostra ensalada Russa

Una vuelta
por el mundo...

Patates braves

Crispetes de Pollastre

Verdures en tempura amb salsa Kimchy

Tacs galtes amb salsa de iogurt

Mini Pizza de gambes, espàrrecs i allets

Nachos amb alvocat Xile i formatge gratin

Llagostins Kataifi amb salsa teriyaki
i maionesa cítrica

Per Picar . . .
Amanida de ventresca de tonyina amb tomàquets cherry

confitats i llesca de pa de vidre

Amanida de formatge de cabra amb fruits secs

Amanida de Burrata i tomàquet Raf

Carpaccio de rossa gallega
amb formatge curat menorquí (Son Piris)

Tàrtar de Salmó amb tocs de mango,
formatge crema i gelat Kefir

Tataki de tonyina amb sèsam torrat, sobre amanida d'algues

Assortiment d'embotits i formatges menorquins

Pernil ibèric tallat a ganivet

Anxoves del Cantàbric (6 unitats)

Pa de vidre amb tomàquet

Bunyols de formatge menorquí (Son Piris) amb figat

Bunyols de sobrassada menorquina casolana amb mel

Croquetes de rap i gambes

Croquetes de foie i poma

Espàrrecs en tempura amb salsa romesco

Parrillada de verduretes a la brasa amb salsa de mel i soja

Calamarsets (XL) fregits a l’andalussa

Pop a la brasa amb crema d’all blanc i pinyons

Calamar a la romana casolà

Remenat de fongs sobre foie a la graella

9,90 €

10,90 €

10,90 €

3,90 €

14,00 €

20,90 €

12,90 €

13,90 €

11,90 €

9,90 €

13,90 €

13,90 €

13,90 €

14,90 €

20,90 €

14,90 €

14,90 €

10,90 €

11,90 €

10,90 €

El nostre Fregit mallorquí amb ou

Ous trencats amb foie, bolets i oli de tòfona

Ous trencats amb xistorra casolana de porc menorquí

Ous trencats amb Pernil Ibèric

Coca fina d’escalivada a la brasa
amb formatge de cabra caramelitzat

“Zamburiñas” a la brasa

Musclos de roca de Menorca a la brasa

Bacallà gratinat amb emulsió de allets

Burgers y 
entrepans gurmet …

Burguer di Roma
Bou, bacó, ceba confitada i mezclum

Burguer Ibérica
Bou, formatge manxec, pernil ibèric i cansalada

Burguer de Pollo Crunch
Maionesa d'all negre i Kimchy

Bocadillo solomillo (pan de cristal)
filet, tòfona, cheddar i bacó

Bocadillo secreto (pan de cristal)
cheddar, lacó, cogombret, mostassa i mel

Hot dog estil “Asador”

IVA inclòs



Bocadillo
tradicionales...

Pernil salat - Pernil dolç
Formatge - Tonyina - Sobrassada - Cuixot

Carn amb salsa - Mandonguilles amb tomàquet
Llom - Bacon - Sèpia amb salsa

Clásicos...
Carn amb salsa

Mandonguilles amb tomàquet

Sípia amb salsa

La nostra ensalada Russa

Una vuelta
por el mundo...

Patates braves

Crispetes de Pollastre

Verdures en tempura amb salsa Kimchy

Tacs galtes amb salsa de iogurt

Mini Pizza de gambes, espàrrecs i allets

Nachos amb alvocat Xile i formatge gratin

Llagostins Kataifi amb salsa teriyaki
i maionesa cítrica

Per Picar . . .
Amanida de ventresca de tonyina amb tomàquets cherry

confitats i llesca de pa de vidre

Amanida de formatge de cabra amb fruits secs

Amanida de Burrata i tomàquet Raf

Carpaccio de rossa gallega
amb formatge curat menorquí (Son Piris)

Tàrtar de Salmó amb tocs de mango,
formatge crema i gelat Kefir

Tataki de tonyina amb sèsam torrat, sobre amanida d'algues

Assortiment d'embotits i formatges menorquins

Pernil ibèric tallat a ganivet

Anxoves del Cantàbric (6 unitats)

Pa de vidre amb tomàquet

Bunyols de formatge menorquí (Son Piris) amb figat

Bunyols de sobrassada menorquina casolana amb mel

Croquetes de rap i gambes

Croquetes de foie i poma

Espàrrecs en tempura amb salsa romesco

Parrillada de verduretes a la brasa amb salsa de mel i soja

Calamarsets (XL) fregits a l’andalussa

Pop a la brasa amb crema d’all blanc i pinyons

Calamar a la romana casolà

Remenat de fongs sobre foie a la graella

El nostre Fregit mallorquí amb ou

Ous trencats amb foie, bolets i oli de tòfona

Ous trencats amb xistorra casolana de porc menorquí

Ous trencats amb Pernil Ibèric

Coca fina d’escalivada a la brasa
amb formatge de cabra caramelitzat

“Zamburiñas” a la brasa

Musclos de roca de Menorca a la brasa

Bacallà gratinat amb emulsió de allets

Burgers y 
entrepans gurmet …

Burguer di Roma
Bou, bacó, ceba confitada i mezclum

Burguer Ibérica
Bou, formatge manxec, pernil ibèric i cansalada

Burguer de Pollo Crunch
Maionesa d'all negre i Kimchy

Bocadillo solomillo (pan de cristal)
filet, tòfona, cheddar i bacó

Bocadillo secreto (pan de cristal)
cheddar, lacó, cogombret, mostassa i mel

Hot dog estil “Asador”

11,90 €

13,90 €

10,90 €

10,90 €

10,90 €

16,50 €

11,50 €

9,90 €

7,90 €

10,50 €

9,50 €

9,50 €

8,50 €

8,50 €

IVA inclòs



IVA inclòs

Bocadillo
tradicionales...

Pernil salat - Pernil dolç
Formatge - Tonyina - Sobrassada - Cuixot

Carn amb salsa - Mandonguilles amb tomàquet
Llom - Bacon - Sèpia amb salsa

Clásicos...
Carn amb salsa

Mandonguilles amb tomàquet

Sípia amb salsa

La nostra ensalada Russa

Una vuelta
por el mundo...

Patates braves

Crispetes de Pollastre

Verdures en tempura amb salsa Kimchy

Tacs galtes amb salsa de iogurt

Mini Pizza de gambes, espàrrecs i allets

Nachos amb alvocat Xile i formatge gratin

Llagostins Kataifi amb salsa teriyaki
i maionesa cítrica

Per Picar . . .
Amanida de ventresca de tonyina amb tomàquets cherry

confitats i llesca de pa de vidre

Amanida de formatge de cabra amb fruits secs

Amanida de Burrata i tomàquet Raf

Carpaccio de rossa gallega
amb formatge curat menorquí (Son Piris)

Tàrtar de Salmó amb tocs de mango,
formatge crema i gelat Kefir

Tataki de tonyina amb sèsam torrat, sobre amanida d'algues

Assortiment d'embotits i formatges menorquins

Pernil ibèric tallat a ganivet

Anxoves del Cantàbric (6 unitats)

Pa de vidre amb tomàquet

Bunyols de formatge menorquí (Son Piris) amb figat

Bunyols de sobrassada menorquina casolana amb mel

Croquetes de rap i gambes

Croquetes de foie i poma

Espàrrecs en tempura amb salsa romesco

Parrillada de verduretes a la brasa amb salsa de mel i soja

Calamarsets (XL) fregits a l’andalussa

Pop a la brasa amb crema d’all blanc i pinyons

Calamar a la romana casolà

Remenat de fongs sobre foie a la graella

El nostre Fregit mallorquí amb ou

Ous trencats amb foie, bolets i oli de tòfona

Ous trencats amb xistorra casolana de porc menorquí

Ous trencats amb Pernil Ibèric

Coca fina d’escalivada a la brasa
amb formatge de cabra caramelitzat

“Zamburiñas” a la brasa

Musclos de roca de Menorca a la brasa

Bacallà gratinat amb emulsió de allets

Burgers y 
entrepans gurmet …

Burguer di Roma
Bou, bacó, ceba confitada i mezclum

Burguer Ibérica
Bou, formatge manxec, pernil ibèric i cansalada

Burguer de Pollo Crunch
Maionesa d'all negre i Kimchy

Bocadillo solomillo (pan de cristal)
filet, tòfona, cheddar i bacó

Bocadillo secreto (pan de cristal)
cheddar, lacó, cogombret, mostassa i mel

Hot dog estil “Asador”

5,20 €

5,60 €

5,40 €

5,00 €

7,50 €

7,50 €

6,50 €

7,50 €

7,50 €

4,50 €

5,00 €

5,00 €

7,50 €


