
La Carta



Cafè
Cafè      1,30
Café llarg     1,30
Café doble     1,80
Tallat      1,40
Cafè amb llet    1,50
Café latte     1,80
Cappuccino    1,80
Americà     1,40
Submarí     1,80
Café amb mel    1,80
Got de llet     1,20
Got de llet vegetal   1,50

Suplements
Nata      0,30
Nesquik     0,50

Els especials
Macchiato Bombó    1,60
(cafè amb llet condensada)
Macchiato Nutella   1,60
(café amb nutella)
Vienès       2,50
(cafè amb llet i nata)
Explosiu      2,50
(llet condensada, cafè i nata)
Matxa Vitazen    3,50
(matxa amb suc de taronja)



Sucs naturals
Depuratiu     
(cogombre, poma, llimona i gingebre)
Desintoxicant
(espinacs, poma, pera i kiwi)
Vitamínic
(pastanaga, poma, llimona i taronja)

 Gran 4,70
 Mitjà 3,70

Taronja

 Mitjà 2,80
 Petit 1,80



Xocolata

Fondant Amb llet

Blanca Amb coco

Amb menta Amb taronja i canyella

Amb maduixa Amb avellana

Suís

2,25

2,50
Escolleix la llet amb 

o sense lactosa



Xocolata Brioixeria
Brioix de xocolata         1,20
Berlina            1,20
Berlina de xocolata negra       1,30
Berlina de xocolata blanca      1,30
Berlina de xocolata i ametlla      1,40
Palmera de sucre         1,45
Palmera de xocolata negra      1,45
Palmera de xocolata blanca      1,45
Napolitana de crema        1,30
Napolitana de xocolata       1,30
Croissant de xocolata        1,30
Ensaïmada           1,30
Ensaïmada de crema        1,45
Delícies (100gr)          1,59
Galetes de sabors (100gr)       1,70
Cookie gegant          1,50
Coca de forner  (sencera/meitat)      3,00/1,70
Coca de forner amb xocolata (sencera/meitat)   3,60/2,00
Coca de vidre          1,40
Muffin de melmelada de maduixa    2,00
Muffin de xocolata        2,00
Magdalena individual        0,60
‘Tartaleta’           1,80



Pastisseria
Brownie (100gr)      2,40
‘Tarta’ de Santiago (100gr)   2,20
‘Tarta’ de poma (100gr)    2,20
Pastís de pastanaga (porció)   3,50
Pastís de formatge (porció)   2,90
Pastís Red Velvet (porció)   3,70
Sacher individual     4,20
Massini individual     3,40
Bracet de nata      3,20
Lionesa de nata     0,90
Coulant de xocolata    3,90



Entrepans
Clàssics
Pernil ibèric        3,70
Guacamole i tomàquet     3,20
Formatge         2,70

Planxats
Biquini          3,50
Sobrassada, formatge brie i mel   3,70
Pernil ibèric i formatge brie    3,70

Bagels
Pollastre, espinacs, orenga i 
compota de poma       3,70
Paté d’albergínia, espinacs, nous
i pesto          3,70
Paté de carxofa, carxofa confitada
i pernil ibèric        4,20

Torrades
Tonyina: tonyina, pebrot vermell
i olives negres        3,70
Ibèrica: tomàquet, aove i pernil ibèric   4,10
Guacamole i gall d’indi     3,90
Formatge de cabra: formatge de cabra
i melmelada de maduixa      3,90
Nutella          2,50
Esmorzar: melmelada i matenga 
o tomàquet amb aove       2,50



Pizzes, Focaccies i Crestes
Pizzes
Italiana     6,50
(gall d’indi i mozzarella)
4 formatges   6,50
(mozzarella, formatge de cabra, edam i parmesà)
Ibèrica     6,50
(mozzarella, pernil ibèric i parmesà)

Focaccies
Vegetal    5,50
(albergínia, carxofa,  xampinyons i cherry)
De l’hort    5,50
(tomàquet sec, escalivada i olives negres)
Ibèrica     5,50
(tomàquet sec, carbassó, pernil ibèric i formatge de cabra)
 
 
Crestes
Tonyina i samfaina (100gr)       2,10
Pollastre (pollastre, pebre i aove) (100gr)     2,10
Espinacs (espinacs, formatge de cabra, brie i nous) (100gr)  2,10



Pizzes, Focaccies i Crestes Snacks, Amanides i Pastes

Amanides
Caprese    5,50
(espinacs, tomàquet, mozzarella, pipes de 
gira-sol i salsa guacamole)

Healthy Cesar   5,50
(mesclum, pollastre, tomàquet, crostons i 
salsa guacamole)

De l’hort    5,50
(espinacs, tomàquet, carbassó, pastanaga, 
olives negres i nous)

Pastes
Pesto     6,50
(pasta, cherry, pollastre, salsa pesto i parmesà)

Bolonyesa    6,50
(pasta, salsa bolonyesa i parmesà)

Vegana    6,50
(pasta, espinacs, carbassó, cherry i 
olives negres)

Snacks
Palitos de pipes amb guacamole     3,50
Palitos de sèsam i orenga amb carxofa   3,50
Crackers parmesà amb tomàquest sec   3,50



Aquest és un espai lliure de gluten, tots els nostres productes 
poden contenir traces de la resta d’al·lèrgens. 

Per més informació consulteu al personal.

mol·luscs soja

ous

api diòxid de sofre 
i sulfits

cacauets crustacis
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làctics mostassa peix grans de 
sèsam

proteïna 
de llet


