Assortit d’embotits i formatges

14.00€

Plat molt complet ideal per a dues persones que
inclou una selecció de bull blanc, bull negre, pernil
serrà, fuet, llonganissa, brie, acompanyat amb pa
sense gluten sucat amb tomàquet.

Per anar fent boca
Humus
Patates braves amb salsa brava
Ració de patates fregides
Croquetes casolanes de pollastre, ibèric
I formatge
Tapa de pernil serrà

4.75€
3.50€
2.75€
6.75€
4.50€

Bonnie & Clyde
Hamburguesa de 160gr. amb bacó,
rúcula, tomàquet
Pulp Fiction
Hamburguesa de 160gr. amb sobrassada
ibèrica, formatge, tomàquet i enciam

10.55€

French Connection
Hamburguesa de 160gr. amb albergínies,
mostassa i formatge brie

10.75€

*Totes les nostres hamburgueses gourmet venen
acompanyades d’una barreja d’enciams variats i
patates fregides.

7.75€

Petra humus, rodanxa de tomàquet
i cogombre

7.75€

7.75€
6.95€

Fuet
Pernil dolç
Llonganissa
Bull blanc o negre
Pernil serrà
Tonyina
Entrepans calents

Plat de pasta acompanyada de
Salsa bolonyesa o napolitana o
tomàquet fregit.

Bacó
Truita

5.75€

5.50€
7.75€
6.75€
6.00€

*tots els nostres creps sense gluten venen
acompanyats amb una barreja d’enciams variats
amb la seva vinagreta.

9.95€

Degusta un clàssic de la casa, hamburguesa de
160gr, ou ferrat, formatge, bacó, enciam, tomàquet
i maionesa acompanyada amb les nostres patates
braves.

Hamburgueses clàssiques
Hamburguesa
Hamburguesa completa, formatge
bacó, enciam i tomàquet

4.60€
4.60€
4.60€
4.60€
4.70€
5.25€

5.25€
5.00€

Frankfurt

Creps farcits salats d’autor

Hamburguesa “ Café del Poste

7.00€

Entrepans freds

Pasta

Pernil dolç i formatge
Pernil serrà, formatge brie i ou ferrat
Sobrassada de Menorca, formatge
brie i mel
Frankfurt, formatge i mostassa

9.95€

Entrepans vegetarians

Amanides creatives
Formatge de cabra amb enciams variats,
poma, pipes, panses i nabius
Rúcula, formatge brie, enciams variats,
pera i encenalls de pernil serrà amb
la seva vinagreta al pesto
Humus enciams variats, tomàquet cherry,
cogombre amb la seva vinagreta
de iogurt
Tonyina rodanxes de tomàquet, ceba,
boletes de mozzarella i oli d’oliva verge

Hamburgueses Gourmet

5.55€
7.00€

Frankfurt
Frankfurt amb bacó i formatge

4.50€
5.50€

Planxats
Pernil dolç i formatge
Sobrassada de Menorca i formatge
Pernil Serrà i formatge brie

3.95€
4.20€
4.45€

Postres
Iogurt ecològic
Pastís de formatge
Trufat de nous
Coulant de xocolata
Mousse d’avellana
Pastisset de mascarpone amb
jalea de taronja
Semi fred de iogurt i formatge amb coulis
de maduixa
Fruita del temps

2.50€
4.25€
4.25€
5.50€
4.25€
4.25€
4.25€
1.50€

