ENTRANTS

Patates braves | 7,75€

Nachos | 10,25€

Patates baby amb allioli i salsa brava

Amb guacamole, frijoles, salsa de formatge,
jalapeños i pico de gallo

Patates i morcilla | 10,95€

100% VEGAN FOOD
& HOME MADE

Nachos xili | 11,25€

Patates, morcilla, ceba caramel·litzada, maio d'all
negre, all i oli i pimentón de la Vera

Amb picada xili, frijoles, salsa de formatge,
crema agre i pico de gallo

Broquetes de seità | 9,25€

Edamames | 6,65€

Amb ximixurri i maionesa de mostassa

Saltejats amb salsa de soia i sèsam negre

Bowl de tomàquet i feta | 11,55 €

Hummus | 8,95€

Mezclum, feta, tomàquet fresc, ceba encurtida, olives
kalamata, orenga, pipes, salsa de iogurt i AOVE

Opció

Amb pastanaga rostida, pipes, pickles i
picada d'herbes, acompanyat amb tortilla

Al Plat | 10,80€
Llit de brots, tomàquet natural,
Burger, formatge, ceba, col
lombarda i alvocat, Sense pa

BURGERS

Amb brots verds maionesa
i tomàquet. Afageix els extres!

La Mexicana | 10,80€

Amb salsa de tomàquet fresc,
brots verds, maionesa, ceba
cruixent i carbassó marinat

Amb brots verds,
guacamole, maionesa de
chipotle, nachos, formatge i
tomàquet natural

Amb ruca, formatge i
formatge blau, nous, ceba
caramel·litzada i albergínia

L'Índia | 10,55€

Ceballuda | 12,95€
Amb ruca, portobello, ceba
cruixent, caramel·litzada i
encurtida, Heura Burger,
formatge, maio pimentón de
la Vera i cacauets picats

Extres
* Ketxup i mostassa + 0,60€ Les salses + 0,95€
* Pebrot, xucrut, alberginia, ceba cruixent, formatge, pepinillos.
+ 1,30€
* Guacamole, bacó, blau, feta, ceba caramel·litzada i Kimchi
+ 1,50€
*Xili i Heura +2,50€

BOCATES

La Teca | 9,75€

La Blau | 10,80€

La Clàssica | 8,75€

Mallorquí | 10,95€

Afegeix Heura rostida al bowl +2,50€

Amb brots verds, albergínia,
pastanaga rostida, maio
de curri amb col trossejada i
salsa de coco

Beyond | 13,65€
Amb brots, maio de mostassa,
tomàquet natural, ceba
cruixent i caramel·litzada,
pepinillos, Beyond Burger i
formatge

Amb brots, crema de formatge,
tomàquets secs i alfàbrega,
formatge, pebrot vermell rostit i
pepinillos

La Diavola | 10,55€
Amb brots verds, salsa diavola,
maionesa de mostassa, pebrot
verd, formatge i quicos

Doble Cheese
Burger | 13,95€
Amb brots verds, tomàquet
doble burger amb formatge,
salsa barbacoa i ceba cruixent

*Tot servit amb pa artesà fet amb aigua mineral i cuit al forn de llenya

Grec | 10,95€

Pa de coca, sobrassada,
tres formatges, nous,
ceba cruixent i agave

La Mediterrània | 10,75€

Heura rostida, tomàquet fresc,
olives kalamata, feta, ruca,
ceba encurtida i salsa de iogurt

POSTRES
CARROT CAKE | 5,65€

Con crema de queso y nueces

Vegetal | 10,95€
Tonyina, brots, tofu, olives,
tomàquet fresc, maio i maio
de mostassa

Pinxo| 10,95€

COOKIE | 5,75€

Pinxos, pebrot verd, maio, salsa
tomàquet

Recién hecha con helado de avellanas y
frutos del bosque

CHEESECAKE | 6,50€
Con frutos rojos

Teca Hot | 8,75€

Frijolito | 10,25€

Amb salsa de tomàquet fresc,
ceba cruixent i mostassa

Amb pasta de frijoles,
guacamole i pico de gallo

L'alemany | 9,75€

El vienès | 10,25€

Amb pepinillos, xucrut
i salsa barbacoa

BROWNIE | 6,60€

HOT
DOG

Amb bacon, formatge i

Con helado de coco y salsa de caramelo

TIRAMISÚ | 5,60€
Crema de queso y bizcocho de café

AFFOGATO | 4,95€
Cafè con helado de avellana o chocolate con
cacao y canela

ceba caramel·litzada

New York | 9,95€

El danès | 10,25€

Amb ceba, xucrut
i mostassa de Dijon

Amb nous, formatge blau i ceba
caramel·litzada

DONUT'S | 5,60€
Gluten Free

Con helado de fresa o chocolate

Pregunta'ns dubtes sobre al·lèrgens!

