Menú
A compartir (platos entre 4 personas)
• Dados de patata con tres salsas
• Nachos

Plato principal (a escoger)

• Burgers (excepto special edition)
• Ensalada

Postre (a escoger)
• Tarta de zanahoria
• Tarta red Velvet

Bebida

• Caña de cerveza, refresco, copa de vino o agua (1 consumición por persona)

Precio: 15 € (iva incluido)
(Cafés y licores no incluidos)

Observaciones:
El PLATO PRINCIPAL puede ser cualquier Ensalada o Burger de la carta adjunta excepto las
“Special Edition”.

Lisboa

Zurich

Pa amb sèsam, tomàquet,
enciam i formatge
6€

Pa de mostassa,
formatge gorgonzola, formatge
gruyere i ceba caramel·litzada
7,90 €

Chicago

Los Angeles

Pa negre amb nous, xampinyons,
bacó, formatge gruyere
i salsa barbacoa
8,50 €

Puebla

Pa de cervesa amb olives,
formatge edamm, bacó, jalapeños,
guacamole i tomàquet natural
8,60 €

Pa de cervesa i olives, bacó, ceba
caramel·litzada, pebrot escalivat,
formatge edamm i la salsa secreta
8,90 €

Edimburgo

Pa negre de nous, formatge de cabra,
pebrot escalivat, ceba caramel·litzada
i xutney de tomàquet
8,80 €

Milano

La nova Capital

Pa de cervesa amb olives, foie, ceba
caramel·litzada, poma i reducció de
Pedro Ximénez
9,50 €

La trobaràs a la nostra pantalla i
sinó,consulta al nostre
personal
8,90 €

Aquestes hamburgueses porten 200gr. de gustosa i tendra vedella

Nantes

Delhi

Pa de sèsam, pit de pollastre,
ou ferrat, ceba caramel·litzada,
xampinyons i salsa
de mel i mostassa
7,20 €

Pa de mostassa,
hamburguesa vegetal,
carbassó, formatge edamm
xampinyons i maionesa
8,40 €

Kioto

Pa negre amb nous, llom de
tonyina, bolets shitake, tomàquet
a la graella, germinats de soja
i maionesa teriyaki
8,80 €

LES SPECIAL EDITION
Tunez

San Diego

Pa de cervesa amb olives, xai, ceba
caramel·litzada,espàrrecs bladers
a la graella, formatge brie i salsa
de mel i mostassa
9,50 €

Pa de cervesa i olives, pulled pork,
ceba, bacó, pepinillos
i salsa barbacoa
9,50 €

Pa de mostassa, cua de bou,
espinacs, cruixent de patata
i reducció de Pedro Ximénez
10,60 €

Pa de cervesa i olives, Black Angus,
tomàquet, ceba caramel·litzada,
formatge Edamm, formatge
gorgonzola, mezclum d’enciams
12,90 €

Buenos Aires

Nebrasca

Totes les hamburgueses es poden demanar amb pa sense gluten

BURGERS
ENSALADAS
Hay dos tipos de personas:

• Los que piden ensalada
• Los que pican de la ensalada del que tienen al lado

Caracas

Fes

La Paz

Oslo

Queso de cabra, nueces, jamón ibérico
Pechuga de pollo, mezclum de lechugas,
crujiente, tomates cherry, mezclum
champiñones, queso parmesano, tomate cherry,
de lechugas
cebolla y vinagreta de miel y mostaza
6,50 €
6,50 €

Quinoa, germinados de soja, espárragos
Salmón ahumado, espinacas, nueces,
verdes, espinacas, manzana y tomate cherry pipas peladas, alcaparras y salsa teriyaki
6,50 €
6,50 €

