
Cèsar

 
Mesclum d’enciams, tomàquet cirerol, crostons de pa, 

pit de pollastre arrebossat, formatge parmesà i salsa 

cèsar

6.90€

Vegetariana 

Mesclum d’enciams, tomàquet cirerol, crostons de pa, 

ceba cruixent, falàfel i salsa de mel i mostassa 

6.90€

Cabra 

Mesclum d’enciams, tomàquet cirerol, bacon saltat, 

ceba cruixent, formatge de cabra i reducció de vinagre 

de Módena

6.90€

Avís per a les persones amb al.lèrgies o intoleràncies. Consulteu al nostre personal. Disposem de la informació dels plats que oferim

Amanides
Pernil dolç amb formatge

3.50€

Tonyina, enciam, tomàquet i maionesa

4.00€

Pernil dolç, gorgonzola i ceba 
caramelizada

4.20€

Pernil dolç, formatge, ceba fregida i ou

4.20€

Sandvitx Club 

Dos pisos amb pernil dolç, formatge, bacon, pit de 

pollastre, enciam, tomàquet i maionesa

5.20€

Sincronitzada 

Tortita de blat amb pernil dolç i formatge

3.70€

Sincronitzada Especial 

Tortita de blat amb pernil dolç, formatge, ou i salsa mexicana

4.20€

 Sandvitxos  i 
Sincronitzades



Nuggets
5.00€
 

Aletes de pollastre                
6.00€

Barretes de mozzarella 
arrebossades amb salsa a 

escollir*
5.00€

Boles de formatge curat 
arrebossades amb 

melmelada de tomàquet        
5.50€ 

Nachos amb chedar fos         
7.00€

Fingers de pollastre amb 
salsa a escollir*

6.00€

Croquetes d’espinacs amb
formatge de cabra                

5.00€

Croquetes de Pernil Ibèric      
5.00€ 

Avís per a les persones amb al.lèrgies o intoleràncies. Consulteu al nostre personal. Disposem de la informació dels plats que oferim

Entrants
Amb Ous trencats i Pernil

7.00€

Amb Bacon saltat i 

Chedar fos

6.50€

Amb Salsa Gorgonzola 

casolana

6.20€

Amb Salsa de Bacon, 

parmesà, ceba cruixent i ou

6.50€

Amb Pulled pork i Salsa 

Barbacoa

6.50€

Amb Salsa Brava Casolana

5.00€

Fregides

4.00€

Fregides especials amb 

parmesà

4.50€

Moniato Fregit

4.80€

 Patates

*salses a escollir ( Cèsar, iogurt, mel i mostassa, sweet chilli, barbacoa o pebre)



Pernil Salat amb formatge de cabra
5.50€

Vegetal de Tonyina o de Pollastre 
5.50€

Sobrassada amb formatge fos
5.00€

Salsitxa amb formatge
5.50€

Bacon amb formatge
5.20€

Llom amb formatge brie
5.50€

Truita a la francesa
5.00€

Avís per a les persones amb al.lèrgies o intoleràncies. Consulteu al nostre personal. Disposem de la informació dels plats que oferim

Entrepans
Frankfurt amb formatge, ceba 

cruixent i cogombrets
5.50€

Milanesa de pollastre (pollastre arrebossat, 

tomaquet, pernil dolç, formatge i ou)

6.00€

Bacon amb formatge i ou fregit
5.50€

Pit de pollastre a la planxa o 
arrebossat amb compota de 

mançana, formatge i maionesa
5.50€

Alberginía arrebossada amb bacon i 
formatge
5.50€

Pernil dolç amb formatge brie
5.30€

Afegeix qualsevol ingredient per 0.50€/unitat



D’espinacs i pollastre amb formatge 

de cabra i bacon

5.80€

De pollastre amb formatge, bacon, 

xampinyons i salsa curri

5.80€

De pollastre amb formatge de 

cabra, bacon i ceba fregida

5.80€

De pollastre amb carxofa fregida, 

formatge, pernil salat i ou

6.00€

De pollastre arrebossat amb 

formatge, maionesa i jardinera

6.00€

De pollastre amb salsa teriyaki, 

formatge, verdures en  tempura i 

maionesa de wasabi

5.90€

Avís per a les persones amb al.lèrgies o intoleràncies. Consulteu al nostre personal. Disposem de la informació dels plats que oferim

Hamburgueses
De pollastre amb maionesa trufada, 

formatge, ou i xampinyons

6.30€

De conill amb formatge, pernil salat, 

xampinyons i salsa de mel 

i mostassa

5.80€

Pulled pork amb salsa barbacoa, 

formatge i ceba fregida

5.80€

100% vegetal amb formatge, 

albergínia arrebossada, 

jardinera i ceba fregida

6.00€

100% vegetal amb formatge, 

verdures en tempura, 

xampinyons i ceba fregida

6.00€

100% vegetal arrebosada amb 

formatge, maionesa i jardinera

6.00€

Afegeix qualsevol ingredient per 0.50€/unitat



De bou amb bacon, formatge, ceba 

caramelitzada, 

jardinera i cogombrets

6.00€

De bou amb salsa barbacoa, 

formatge, bacon i anells de ceba

6.00€

De bou amb formatge de cabra, 

albergínia arrebossada i ceba 

fregida

6.00€

De bou amb formatge chedar, 

bacon, ou i salsa barbacoa amb 

chipotle

6.00€

De bou amb formatge cheddar, 

pulled pork i salsa barbacoa

6.50€

Avís per a les persones amb al.lèrgies o intoleràncies. Consulteu al nostre personal. Disposem de la informació dels plats que oferim

Hamburgueses
Big Kanch DOS HAMBURGUESES DE BOU 

AMB BACON, FORMATGE, CEBA

 CARAMELITZADA, JARDINERA, COGOMBRETS, 

OU I SALSA ESPECIAL

8.20€

De porc ibèric amb formatge, pernil 

salat i melmelada de pebrot

6.00€

De vedella del País Basc (175 gr.) 

amb bacon, formatge, 

jardinera i ceba caramelitzada 

7.80€

De vedella 100% Black Angus 

(220 gr.) amb bacon, 

formatge, jardinera i ceba 

caramelitzada

8.80€

Afegeix qualsevol ingredient per 0.50€/unitat



Cèsar

 
Mesclum d’enciams, pit de pollastre arrebossat i salsa 

cèsar

5.20€

Falàfel

Mesclum d’enciams, falàfel i salsa de iogurt

5.20€

Avís per a les persones amb al.lèrgies o intoleràncies. Consulteu al nostre personal. Disposem de la informació dels plats que oferim

Wraps
Verdures en tempura 

Mesclum d’enciams, verdures en tempura i maionesa de 

curry

5.20€

Salmó 

Mesclum d’enciams, salmó fumat i salsa de iogurt

5.20€

Ens unim a la iniciativa per no malbaratar aliments, per 
aquest motiu, si us sobra alguna cosa de menjar no dubteu 
demanar-li al cambrer que us ho % qui per emportar. Estem 
encantats de poder evitar així la pèrdua de menjar 
#SOMWASTEWARRIOR


