El que vulguis

LA BAGUET DE
PERNIL ANDREU
La de Sempre
9,65 / 10,40 *
NOU!

El Caprici
10,65 / 11,40 *

LES NOSTRES COQUES

ELS QUE SEMPRE VÉNEN DE GUST

· Amb pernil Andreu i formatge fos - 9,70
· Amb salmó fumat de Noruega i formatge fos - 8,45
· Amb pernil dolç natural cuit al bany Maria i
formatge Emmental suís
6,70
· Amb sobrassada de Mallorca
i mozzarella fosa - 6,65

· El nostre frànkfurt amb virutes de pernil Andreu - 8,50
Amb formatge brie i ceba caramel·litzada
· La burger Premium de presa ibèrica amb virutes de
pernil Andreu (200 g) -18,75
Enciam, tomàquet a rodanxes i formatge curat
· La burger de carn ibèrica (120 g) -12,20
Enciam, tomàquet a rodanxes, formatge fos i ceba caramel·litzada

ELS AUTÈNTICS TASTETS
LES BAGUETS TRADICIONALS
· Amb la tradicional llonganissa de pagès - 6,00
· Amb llom de gla ibèric
7,80 / 8,20
· Amb sobrassada de Mallorca i mozzarella fosa - 6,45
· Amb salmó fumat de Noruega
8,90 / 9,35
· Amb xoriço de gla ibèric
6,90 / 7,70
· Amb pernil dolç natural cuit al bany Maria
6,15 / 6,70
· Amb bonítol de Getaria i anxoves de Santoña
13,60

qu vulguis!

· De pernil Andreu (80 g)
15,10
· De llom de gla ibèric (40 g)
5,90
· De formatge DO Manchego de la finca Dehesa de
los Llanos amb melmelada de tomàquet (100 g)
9,40
· El nostre pa amb pernil Andreu
11,85
· Pa de coca amb tomàquet i oli d’oliva verge extra - 2,55

· Sandvitx amb pernil Andreu i formatge fos - 9,80
Motlle de croissant amb pernil Andreu i formatge fos

NOU!

NOU!

· Sandvitx amb pernil dolç natural cuit al bany Maria i formatge fos - 8,30
Motlle de croissant amb pernil dolç natural cuit al bany Maria i formatge fos

NOU!

LA FÓRMULA COCAPIZZA
· La inimitable - 13,30
De pernil Andreu, tomàquet natural fregit, mozzarella,
i tomàquet cherry
· La healthy style - 12,20
De salmó fumat de Noruega, tomàquet natural fregit,
mozzarella i ruca
· La viatgera - 12,20
De bonítol de Getaria, tomàquet natural fregit,
mozzarella, pebrot del piquillo i ceba caramel·litzada
· La fresh dindi - 11,70
De gall dindi, tomàquet natural fregit, mozzarella i ceba caramel·litzada

* Demana’l amb formatge fos!

ACOMPANYA-HO
Amanides
· De la casa
5,60
Favetes baby, pernil Andreu, enciam i tomàquet cherry
· De l’Atlàntic
5,35
Salmó fumat de Noruega, enciam, tomàquet cherry i olivada negre
· Del Cantàbric
6,80
Bonítol de Getaria, anxova de Santoña, enciam i tomàquet cherry

· Patates amb virutes de pernil Andreu
i salsa de formatge
5,15
· Patates amb virutes de xoriço de gla ibèric
i salsa de formatge
4,80

TEMPTACIONS

· Croissant de mantega - 2,40
· Napolitana de xocolata - 2,80
· Coca artesana de llimona o xocolata - 2,65

· El nostre desitjat pastís de formatge
amb melmelada de gerds - 5,65
· Coulant de xocolata - 6,90
· Coulant de cheesecake
6,80
· Lemon pie - 6,70
· Les inconfusibles trufes de
xocolata de l'Andreu - 2,95
· Gelats Artesans - 4,95

· Croissant farcit de pernil Andreu i formatge fos - 5,95
· Croissant farcit de pernil dolç natural cuit al bany Maria
i formatge fos - 4,55
· Croissant untat amb crema de formatge, farcit de
salmó fumat de Noruega - 5,95

La Burratina
· Pernil Andreu, formatge de burrata, tomàquet cherry, enciam,
picos i oli d’oliva verge extra - 9,40
· Salmó fumat de Noruega, formatge de burrata, tomàquet cherry,
enciam, picos i oli d’oliva verge extra - 9,25

DOLÇ I SALAT

EL PICA - PICA DE SEMPRE
· Les nostres croquetes (Pernil Andreu, formatge
d’ovella curat i botifarra negre) - 5,20
· Olives picants de l’avi Andreu

1,90

· Olives gordal amb toc mediterrani
· Flors de formatge Tête de Moine

1,90
5,40

· Didalets de secallona de l’ Alt Penedès
Sense Gluten

· Baguet de pernil Andreu
9,65 / 10,40 / petita 5,20 / 5,50
· Baguet de llonganissa de pagès - 6,00 / petita 3,45
· Baguet de pernil dolç cuit al bany Maria
6,15 / 6,70
petita 3,55 / 3,90
· Baguet de gall dindi
6,05 / petita 3,45

Sense Lactosa

Suplement terrassa 10% / Preus amb IVA inclòs

4,30

* Demana’l amb formatge fos!

· Xocolata holandesa
· Vainilla de Papantla

· Sorbet de llimona
· French Toast - 6,05

6,80

Motlle de croissant, Nutella, nata
· Petit four - 3,80
Cafè / cafè tallat, pastis de formatge, trufa
de xocolata i coca artesana de llimona
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Meeunts
Andr

i per beure
VI BLANC

VI NEGRE
· Andreu Selecció criança
Conca de Barberà / Ull de llebre, merlot i cabernet sauvignon

3,05

10,25

· El Pispa
D.O. Montsant / 100% garnatxa

4,95

16,15

· Basagoiti - Eco
Rioja / Garnatxa i Ull de llebre
· Legaris
Ribera del Duero

17,60
16,15

CAVA
· Brut Nature Andreu Selecció
Vilafranca del Penedès / Macabeu, xarel·lo i parellada
· Rosat brut Andreu Selecció
Vilafranca del Penedès / Trepat i garnatxa
· Titiana rosé
D.O. Alella / 100% Pinot Noir

· Andreu Selecció
Conca de Barberà / Afruitat moscat i parellada
· Intramurs
100% Chardonay / Sec
· L’Ànec Mut - Eco
D.O. Penedès / Macabeu, xarel·lo i parellada

2,80

9,45

4,75

15,10

4,75

15,10

4,75

15,10

VI ROSAT
· Vol d’Ànima - Eco
Catalunya / Afruitat

VERMUT
3,95

13,95

· Vermut negre reserva - 3,20

3,95

13,95

GINTÒNIC

6,15

18,50

· Gintònic Andreu - 9,60

REFRESCOS
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CERVESA SENSE ADDITIUS
· Barril 1/3 - 3,35
Barril 1/5 - 2,55
· Cervesa 1/3 - 3,65
· Cervesa sense alcohol 1/3 - 3,65

CERVESA ARTESANA
· Ilda’s Ros (Lager)
Rossa i suau 75 cl - 13,95
· Ilda’s Clot (IPA)
Aromàtica 75 cl - 13,95

Aigua mineral - 2,05
Aigua mineral amb gas - 2,75
Coca-cola llauna - 2,90
Coca-cola vidre 35 cl - 3,35
Coca-cola zero llauna - 2,90 Coca-cola zero vidre 35 cl. - 3,35
Schweppes llimona / taronja - 2,90
Tonica Schweppes - 2,90
Aquarius llimona - 3,20
Nestea - 2,90
Bitter Kas - 3,20

SUCS ECOLÒGICS
· Poma 100% - 3,65
· Préssec i raïm 50% i 50% - 3,65
· Suc de taronja natural - 3,20

TES

INFUSIONS

· Indian Breakfast
Negre pur 100%. Ric en teina - 2,45
· Earl Grey Citrus Vanilla
Negre aromatitzat, ideal per esmorzars - 2,45
· Green Moroccan Mint
Verd amb fulles de menta.
Idoni per combatre la set i la calor - 2,45
· Green Citric & Matcha
Verd, digestiu, baix en teina.
Aromatitzat i refrescant - 2,45
· Red Apple & Cinnamon
Vermell aromatitzat.
Sabor dolç de canyella - 2,45
· Rooibos Chai
Sense teina gust intens.
Lleugerament picant - 2,45

· Menta poliol - 2,15
· Camamilla - 2,15

CAFÈS
·
·
·
·

Cafè - 1,70
Cafè tallat - 1,80
Cafè amb llet - 2,00
Cappuccino - 2,15

Per emportar

9 C -0 1 / 2 3

· Petit four - 3,80
Cafè / cafè tallat, pastis de formatge, trufa de xocolata,
coca artesana de llimona

Escaneja el codi i
descarrega la carta

Suplement terrassa 10%
Preus amb IVA inclòs

EL TEU MILLOR
MOMENT DEL DIA

