
Braves i punto  
Patates tres salses  
Patates de moniato amb salsa Cheddar  

1/2 ració ració

Si tu corazón palpita como una patata frita...

2,80 €  | 4,60 €
4,90 €
4,70 €

Anelles ceba natural arrebossadets 
Hummus  amb dips de pastanaga i torradetes de Chia
Cors de carxofa fregidets amb un toc de mel 
Fingers de pollastre amb salses Curry•Mango i BBQ
Tequeños de formatge amb salsa secreta
Nachos amb Pulled Pork 
Combo: Fingers de pollastre, anelles de ceba i tequeños
Pernil del país amb pa cristal•lí amb tomàquet 
Croquetes de boletus
Croquetes de Pulled Pork, poma caramel•litzada i rossinyols

4,20 €
6,20 €
5,30 € 
7,50 €
6,20 €
7,20 €

12,90 € 
9,90 €
4,00 €
4,00 €

Tapes
Per anar obrint gana

Vins negres
Mil sons (D.O. Costers del Segre) 

La maldita garnacha (D.O. Rioja) 

Duc de foix (D.O. Penedès) 

El gos -Vi de montanya- (Tarragona)

Petit saó ecològic (D.O. Costers del Segre) 

Cantamañanas (D.O. Ribera del Duero) 

 Vins blancs
Pulpo –Albariño- (D.O. Rías Baixas) 

La camioneta –Verdejo- (D.O. Rueda) 

Duc de foix (D.O. Penedès) 

Parés baltà –ecològic- (D.O. Penedés) 

Moscato d’asti alice bel colle (Itàlia) 

 Vins rosats
Mingua (D.O. Somontano) 

 Caves
Raimat brut nature (D.O. Costers del Segre) 

Duc de foix brut nature (D.O. Penedès) 

12,00 €

10,00 €

9,00 € 

11,00 €

12,00 €

10,00 €

13,00 €

10,00 €

9,00 € 

12,00 €

12,00 €

9,00 €

12,00 €

10,00 €

Vins i cava
el Vi i les burgers mouen exèrcits

Postres
El que bé comença, millor acaba

Tiramisú de Baileys i caramel amb Peta Zeta
El nostre Carrot Cake amb salsa de taronja
Cremós de iogurt, fruits vermells i Chips Ahoy
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla
Pastís de xocolata i ametlles amb gelat de gerds
 

4,50 €
4,50 €
4,50 €
5,50 €
5,50 €



Carn Vegetal +1,5 €

Atenas
Espinacs fresquets, tomàquet rostit, torradetes de Chia, llavors de 
rosella, formatge feta i hummus 

Fes 
Barreja d’enciams, formatge de cabra, nous i tomàquets Cherry 

Caracas
Canonges, pollastre cruixent, daus de pa torradet, formatge 
Parmesà i salsa César

Santoña
Barreja d’enciams, tomàquets secs, anxoves, quinoa, boletes de 
Mozzarella i orenga 

Veggie Burgers
De l'hort a la burger

Bowls
Per compartir o no ...

Taipei
Pa de cervesa i olives, hamburguesa de cigrons, salsa cheddar, 
jalapeños, tomàquet confitat i canonges.
El Cairo
Pa negre amb nous, hamburguesa d’espinacs, formatge 
de cabra, carbassó, ceba caramel.litzada i xutney de tomàquet 
San Francisco
Pa de cervesa i olives, hamburguesa de carn vegetal –Beyond Meat-,  
formatge Edam, ceba caramel.litzada, xampinyons i salsa bbq 
Bombai
Pa de sèsam, hamburguesa de quinoa, formatge Havarti, 
tomàquet natural i espinacs frescos

Demana l'opció vegana i et canviarem el formatge per 
formatge cheddar Vegetal

Powered by plants.... Mostly...

8,90 €

9,20 €

9,30 €

8,60 €

8,00 €

7,90 €

9,50 €

9,00 €

Burgers
La nostra especialitat

Lisboa 
Pa blanc amb sèsam, tomàquet, barreja d’enciams i formatge Edam 
Lyon
Pa negre amb nous, pernil ibèric, formatge brie, formatge Havarti, 
rucula i tomàquets confitats
Puebla
Pa de cervesa i olives, formatge Edam, bacó, jalapeños i guacamole

Edimburgo
Pa negre amb nous, formatge de cabra, pebrot vermell rostit, 
ceba caramel.litzada i xutney de tomàquet 
Pamplona
Pa de parmesà, ou ferrat, trinxat de txistorra, ceba caramel.litzada, 
formatge Havarti i maionesa d’all negre 
Los Angeles
Pa de cervesa i olives, bacó, ceba caramel.litzada, pebrot vermell 
rostit, formatge Edam i la nostra salsa secreta 
Milano
Pa de parmesà, foie, ceba caramel.litzada, poma rostida i reducció 
de Pedro Ximénez 
La nova Capital
La trobaràs a les nostres pantalles, a lacapital.co o consulta al nostre personal
 

6,50 €

8,70 €

 8,90 €

9,00 €

9,60 €

9,70 €

9,90 €

7,90 € 9,60 €

Kioto
Pa negre amb nous, 

hamburguesa de calamars, 
ruca, maionesa de llima i 

escaig de gall

Nantes
Pa blanc amb sèsam, 
pollastre cruixent, ou 

ferrat, ceba caramel.litzada, 
xampinyons i salsa de mel 

i mostassa

Texas
Pa de sèsam, Pulled Beef, 
espinacs fescs, formatge 

Havarti i reducció de 
Pedro Ximénez 

10,40 € 

San Diego
Pa de parmesà, Pulled 

Pork, ceba, bacó, 
cogombrets i 

salsa BBQ
 10,60 €

Totes les nostres hamburgueses es poden demanar amb pa sense gluten

Wagyu Burger +1,5 €


