
 Bar Restaurant Castells  

Oferta de menjars per distribució a domicili 
i recollida al local 

 
 

Telèfons: 669 737 951 / 977 783 217 
 
 

Consulta el nostre menú diari i ofertes a : 
www.facebook.com/restaurantcastells 

o al Instagram restaurant_castells 
 
 

Horari de servei a domicili o recollida al Restaurant 
Tots els dies de 11:00h a 16.00h i de 19:00h a 23:00h  

 
 

Zona de distribució A 
Tortosa, Ferreries, Remolins, Temple, Sant Llàtzer, Roquetes, 

Raval de Cristo, Raval Nova, Jesús 
Comanda mínima per distribució a domicili: 15 € tots els dies, excepte divendres nit, 

dissabte nit, i totes les nits que siguin vespra de festa, així com tots el migdies dels 

diumenges i festius, on la comanda mínima serà de 20 €. 

Despeses de distribució 1 €. 

 

 
Zona de distribució B 

Els Reguers, Campredó, Aldover, Xerta, Vinallop, Bitem, Tivenys 
Comanda mínima per distribució a domicili: 50 € tots els dies, excepte divendres nit, 

dissabte nit, i totes les nits que siguin vespra de festa, així com tots el migdies dels 

diumenges i festius, on la comanda mínima serà de 65 €. 

Despeses de distribució 3 €. 

 

 
 

Tots els productes marcats amb * s’han de demanar amb un dia 
d’antelació 

 
L’establiment es guarda el dret de modificar o anular, parcial o 

totalment aquesta oferta. 
 

http://www.facebook,com/restaurantcastells


A la nostra oferta pots trobar: 

 

 Plats de menú, tant de díes laborals com de festius.  

 Pizzes 

 Xapapizzes 

 Tapes 

 Amanides 

 Bocates 

 Hamburgueses 

 Arrossos 

 Pastes 

 Carpaccios 

 Taules 

 Creppes 

 Carns 

 Peixos 

 Plats  combinats 

 Altres 

 Postres 

 Begudes 

 

 

 

 

 



Menú  

Els nostres plats del menú diari (migdies) 

Cada dia  oferim entre 8 i 12 plats del nostre menú. Truca'ns o visita 

el nostre Facebook ,Instagram  o pàgina web i informa’t dels plats 

preparats per a aquell dia. 

 

Preus      a domicili / per emportar 

 Primer plat en dia laborable    4,30 €/3,60 € 

 Segon plat en dia laborable    4,80 €/4,10 € 

 Primer plat en dia festiu     6,00 €/5,50 € 

 Segon plat en dia festiu     7,00 €/6,50 € 

 

 

 

Pizzes (30 cm )              

 Margarita (pernil dolç,mozzarella i salsa de tomata...) 9.50 €/8,50 € 

 Bolonyesa (carn picada, salsa de tomata,..)   11,50 €/10,00 € 

 Primavera (bacon, ceba, xampinyons, olives, i mozzar) 11,50 €/10,00 € 

 4 formatges (blau, brie, edam, emmental,...)          12,70 €/11,00 € 

 Campetxana (verdures crues i mozzarella)   9,50 €/8,50 € 

 Vegetal (sofregit de verdures amb mozzarella)   9,50 €/8,50 € 

 Pesto (Tomata a rodanxes, Pesto i mozzarella)   9,50 €/8,50 € 

 Carbonara (bacon, pernil dolç, crema de llet,..)          12,00 €/10,50 € 

 Tonyina (tonyina, ceba, olives negres i Mozzarella)  11,50 €/10,00 € 

 Barbacoa (carn, pollastre, bacon, s. BBQ)          13,00 €/11,50 € 

 Tortosina (baldana, allioli,...)     11,50 €/10,00 € 

 Kapritxo (bacon, pernil dolç, Salsa Barbacoa, ou,...)          12,00 €/10,50 € 

 Grangera (pollastre, bacon, panís, ceba,...)      11,60 €/10,10 € 

 Tropical (pernil dolç, pinya, olives, gambes,)   11,60 €/10,10 € 

 U.S.A  (carn picada, Frankfurt, bacon, pollastre,  

patates fregides,ou ferrat, salsa barbacoa,...)        14,20 €/12,50 € 

 Crispy (ceba caramel·litzada, bacon cruixent,  

formatge de cabra i melmelada de tomata ...)        13,20 €/11,50 € 

 Popeye (crema d’espinacs, d’Idiazabal ,moz..)   11,60 €/10,10 € 

 Hot Dog (pernil dolç, Frankfurt, salsa tomata.)   11,60 €/10,10 € 

 Hooney (formatge de cabra, nous, mel, ....)          13,00 €/11,50 € 

 BB (bacon, Brie, melmelada tomata, mozzar..)           12,70 €/11,00 € 

 Boletus (bolets i bacon a la crema, mozzar...)   12,00 €/10,50 € 

 Pepperoni (Pepperoni, salsa tomata, mozzar.)   12,00 €/10,50 € 

 Pernilet (pernil salt, Emmental, mozzarella...)   12,00 €/10,50 € 

 Pop Pollo (daus de pollastre arrebossat,  

formatge Brie, ceba caramel· litzada,  salsa BBQ...)         13,00 €/11,50 € 



 La Carxofera (Carxofes, daus de pernil salat,  

i mozzarella)        11,60 €/10,10 € 

 KOB (Pollastre arrebossat a l’estil Kentucky,  

Bacó, salsa de ceba  i Mozzarella)        13,00 €/11,50 € 

 

        

Xapapizzes   (pizzes fetes amb pa de xapata)   a domicili / per emportar       

 Formatge de cabra (pebrot i albergínia, f. cabra )        12,50 €/10,60 € 

 Tex Mex (carn picada, anells ceba, ou, Salsa Barbacoa.)      12,70 €/10,80 € 

 Bacon (bacon, formatge edam, ceba, ...)    11,50 €/10,00 € 

 Sobrassada (sobrassada, Brie)     11,50 €/10,00 € 

 Llonganissa en Brie (llonganissa, Brie, ceba  

caramel·litzada, pebrots del Piquillo i Mozzarella)  12,50 €/10,60 € 

 4 formatges (edam, brie, blau, emmental, ...)            12,50 €/10,60 € 

 Primavera (bacon, ceba, xampi, olives, i moz)   11,00 €/9,90 € 

 Tonyina (tonyina, ceba, olives negres i Mozzarella)  11,00 €/9,90 € 

 Crispy (ceba caramel·litzada, bacon cruixent,  

formatge de cabra, melmelada de tomata i Mozzarella)         12,70 €/10,80 € 

 Pepperoni (Pepperoni, salsa tomata, Mozzar.)   11,90 €/10,40 € 

 Pernilet (pernil salt, Emmental, Mozzarella...)   11,90 €/10,40 € 

 Frankfurt (Frk,, bacon, ceba, Salsa Barbacoa, edam,)   11,50 €/10,00 € 

 Castells (baldana,xistorra,llom,bacon,Salsa Barbacoa, ou) 11,50 €/10,00 € 

 Mallorquina  Goat’s  (sobrassada, formatge de  

cabra, mel, nous i mozzarella)      12,50 €/10,60 € 

 Escalivada amb anxoves (escalivada, anxoves, ou dur  

ratllat i mozzarella)               12,50 €/10,60 € 

 La Valenta (carn picada, bacó, daus pollastres  

arrebossats, 2 ous ferrats, salsa BBQ, patates fregides i  

mozzarella)         14,50 €/12,50 € 

 

 

 

INGREDIENTS ADICIONALS PER PIZZES I XAPAPIZZES            

2,00 €: xampinyons, olives negres, ceba , ou fregit 

2,50 €: bacon,  xoriç, f. blau, pernil dolç, extra de formatge,. 

3,00 €: Frankfurt, pernil serrà, pollastre, baldana, carn picada, 

anxoves, formatge brie, tonyina. 

3,50 €: Pollastre  arrebossat 

 

 

 

 

 

 



 

Tapes 

 

 PATATES                                a domicili / per emportar 

Patates braves        6,60 €/5,70 € 

Patates fregides       4,60 €/4,00 € 

Patates fregides o caliu amb allioli    6,60 €/5,70 € 

Patates fregides o caliu amb salsa formatges  6,60 €/5,70 € 

Patates fregides o caliu amb salsa de ceba  6,60 €/5,70 € 

Patates farcides de verdures     7,80 €/6,80 € 

Patates farcides de salsa Carbonara    7,80 €/6,80 € 

Natxos amb salsa de formatges     6,80 €/6,00 € 

Natxos amb salsa de formatges i carn picada  7,80 €/6,80 € 

Natxos amb salsa de formatges i Carbonara  7,80 €/6,80 € 

 

 VERDURES 

Xampinyons gratinats verdures (6 uds)   6,60 €/5,70 € 

Rotllet cruixent de verdures (1 ud.)    6,60 €/5,70 € 

Croquetes de bolets(6 uds)     6,90 €/6,00 € 

Anells de ceba        5,60 €/4,80 € 

Fabetes baby saltejades en xipirons    10,50 €/9,20 € 

Hojaldre de verdures gratinat en mozzarella  7,50 €/6,50 € 

Tempura de carxofes en pernil ibèric   11,20 €/9,60 € 

 

 FORMATGES 

Daus de formatge brie arrebossats (4 uds)  7,40 €/6,40 € 

Steaks de mozzarella (6 uds)     6,80 €/6,00 € 

Hojaldre cruixent de formatge de cabra, ceba 

caramel·litzada, melmelada de tomata   8,90 €/7,80 € 

Hojaldre cruixent als quatre  formatges   9,00 €/7,70 € 

Rotllet de verdures en formatge brie (1 ud.)  7,90 €/7,00 € 

Flors de Tête Moine en bastones de pa (8 ud / 4 ud) 11,00 €/9,20 € 

 

 CARNS, 

Orella de porc a la planxa     7,50 €/6,60 € 

Rotllet cruixent de verdures amb carn picada  8,70 €/7,60 € 

Rotllet cruixent de pollastre amb poma, ceba  

caramel·litzada i formatge Brie    8,70 €/7,60 € 

Croquetes de pollastre o de carn d’olla (6 uds)  7,60 €/6,60 € 

Nuggets (6 uds)       5,50 €/4,80 € 

Aletes de pollastre (6 uds)      6,60 €/5,70 € 

KFCC en salsa Deluxe      11,10 €/9,70 €  

Timbal de baldana en patata al caliu i all i oli 6,90 €/6,00 € 

Cargols a la cassola       12,00 €/10,40 € 



 

 

 

 PEIX        a domicili / per emportar 

Tires cruixents d’abadejo      8,30 €/7,40 € 

Musclos al vapor       7,70 €/6,80 € 

Xipirons fregits                 16,90 €/15,50 € 

Bunyols d’abadejo (6 uds)     7,30 €/6,40 € 

Gambes a l’ajillo       7,70 €/6,80 € 

Gambes a la planxa (12 uds)               13,80 €/12,00 € 

Enterita         14,40 €/12,60 € 

Calamars a la romana      7,30 €/6,40 € 

Calamars a l’andalusa      8,40 €/7,20 € 

Raves de calamar       7,60 €/6,60 € 

Croquetes de sèpia (6 uds)     7,90 €/6,90 € 

Timbal de Pop gratinat amb patata caliu i all i oli 9,50 €/8,40 € 

Pop a la Gallega       20,50 €/19,00 € 

 

 OUS        

Ous ferrats amb carxofes i foie                         15,70 €/13,60 € 

Ous ferrats amb patates i foie     14,00 €/12,40 € 

Ous ferrats amb patates i pernil    7,80 €/6,80 € 

Ous remenats amb bacon, ceba i baldana  7,80 €/6,80 € 

Ous remenats amb boletus i gambes    10,00 €/8,80 €  

Ous remenats amb pollastre, ceba i formatge blau 7,80 €/6,80 € 

Ous remenats amb bacó, Brie i sobrassada  7,80 €/6,80 € 

Ous remenats amb verdures     7,00 €/6,00 € 

Ous remenats amb gules i gambes    10,00 €/8,80 € 

 

Amanides                 

Amanida mixta clàssica       6,50 €/5,60 € 

Amanida tropical amb pinya, salsa rosa...  10,40 €/9,30 € 

Amanida tèbia de f. de cabra      10,40 €/9,30 € 

Amanida tèbia de confit d'ànec    10,40 €/9,30 € 

Amanida tèbia de pollastre i poma saltejats 

amb salsa de iogurt       10,40 €/9,30 € 

Amanida tèbia de pollastre arrebossat, panses i 

vinagreta de formatge Parmesà    10,40 €/9,30 € 

Esqueixada         10,00 €/8,90 € 

Graellada de verdures        10,00 €/8,90 € 

* Braç de gitano farcit de gambes, surimi, ou dur, 

 maionesa i enciam (7 racions aprox.)           21,50 €/20,00 € 



Bocates                          a domicili / per emportar 

Bikini         3,70 €/3,20 € 

Calamars amb allioli        6,30 €/5,40 € 

Sèpia amb allioli         10,30 €/9,00 € 

Llonganissa  en formatge      6,20 €/5,30 € 

Bacon  en formatge       6,20 €/5,30 € 

Llom  en formatge       6,20 €/5,30 € 

Bacon,  llom i formatge       7,20 €/6,20 € 

Bacon amb Brie i ceba caramel·litzada   7,20 €/6,20 € 

Pepito de vedella (bistec vedella, pebrot verd)   8,00 €/6,90 € 

Frankfurt en formatge      6,20 €/5,30 € 

Baldana en all i oli       6,20 €/5,30 € 

Pollastre arrebossat (pit de pollastre, enciam, 

 tomata, maionesa, ceba dolça)     7,00 €/6,00 € 

Pollastre arrebossat  en mostassa (pit de  

pollastre arrebossat, bacó i salsa de mostassa)   7,20 €/6,20 € 

Pollastre brasa amb Brie i ceba caramel·litzada 7,20 €/6,20 € 

Pollastre brasa amb Rulo Cabra i ceba caramel.. 7,20 €/6,20 € 

Pernil Serrà         5,80 €/5,00 € 

Fuet           5,80 €/5,00 € 

Pernil dolç i formatge      5,80 €/5,00 € 

Súper Castells (310 grams xapata amb bacon, llom,  

Frankfurt, edam,ceba fregida, ous ferrats,Barbacoa)     15,50€/13,40 € 

Vegetal: atún, maionesa, tomata i enciam  6,40 €/5,50 € 

Vegetal:  pollastre, maionesa, tomata i enciam  7,00 €/6,00 € 

Verdures a la brasa       5,80 €/4,90 € 

Truita a la francesa       5,50 €/4,60 € 

Escalopa de llom amb salsa de formatges   7,20 €/6,20 € 

Escalopa de llom amb Brie i ceba caramel· litzada 7,30 €/6,30 € 

Xistorra en formatge Brie      7,00 €/6,00 € 

Sagasta (sobrassada, anxoves i formatge)   7,00 €/6,00 € 

Serranito (llom, primentó verd, pernil salat, tomata 

a rodanxes i all i oli)       8,00 €/6,90 € 

 

 

 

INGREDIENTS ADICIONALS PER BOCATES  

1,60 €: xampinyons, olives negres, ceba  caramel· litzada 

2,00 €: bacon, ou fregit, xoriç,   f. blau, pernil dolç, extra de formatge,. 

2,50 €: Frankfurt, pernil serrà, pollastre, baldana, carn picada, 

anxoves, formatge brie, tonyina. 

 

 



Hamburgueses 

 Hamburguesa clàssica (h. de vedella o de pollastre,  

tomata, enciam, Edam, maionesa, ceba fregida)    8,10 €/7,10 € 

 Hamburguesa XL  (h. vedella o pollastre,bacó, tomata,  

Edam,  enciam, maionesa, ceba fregida, ou,Salsa Barbacoa)  9,00 €/7,90 € 

 Hamburguesa XXL  (2 h. de vedella o de pollastre, tomata,  

enciam, edam, maionesa,ceba fregida, bacon, ou, s. Barbacoa)    12,00 €/10,20 € 

 Hamburguesa als 3 formatges  (h. de vedella o de  

pollastre, Edam, Brie, Cheddar i ceba caramel· litzada)   9,00 €/7,90 € 

 Burguer Caste Burguer (San Jacobo, tomata, enciam, 

maionesa, ceba caramel·litzada, bacó, ou ferrat i salsa BBQ)  9,00 €/7,90 € 

 Hamburguesa Cabra (h. vedella o pollastre, tomata  

 rostida  ceba caramel·litzada i formatge cabra caramel·litzat) 9,00 €/7,90 € 

 Hamburguesa BB (h de vedella o pollastre, formatge Brie, bacó 

Maionesa, enciam i tomata)       9,00 €/7,90 € 

 Hamburguesa  en verdures (h. Vedella o pollastre, tomata,  

espàrrecs, primentó verd rostits i ceba caramel·litzada)   9,00 €/7,90 € 

Hamburguesa  vegetal (h. vegetal fregida, enciam,  

tomata  i ceba)         9,00 €/7,90 € 

 Hamburguesa  Kentucky (pollastre arrebossat a l’estil kentucky,  

maionesa, enciam i tomata)       9,00 €/7,90 € 

 Hamburguesa Nuri’s   (pollastre arrebossat a l’estil kentucky, 

bacó, tomata, Edam,  enciam, maionesa, ceba fregida, ou,Salsa  

Barbacoa)               12,00 €/10,20 € 

 Hamburguesa  Tex Mex (h. Vedella o pollastre, tomata,  

enciam, formatge Edam, maionesa, anells de ceba, bacó, ou,  

Salsa Barbacoa)         10,50€/9,20 € 

 Hamburguesa Chickonion  (pollastre arrebossat, 

bacó, Cheddar,  enciam, salsa de ceba)     9,00 €/7,90 € 

 Hamburguesa Red Belbet Vegan  (Hamburguesa  

100 % vegana amb enciam, tomata, maionesa vegetal de remolatxa  

i ceba caramel· litzada)               10,50 €/9,20 € 

 

 

         

 

 

 

 

INGREDIENTS ADICIONALS PER BOCATES I HAMBURGUESES      

1,60 €: xampinyons, olives negres, ceba caramel· litzada 

2,00 €: bacon, ou fregit, xoriç,   f. blau, pernil dolç, extra de formatge,. 

2,50 €: Frankfurt, pernil serrà, pollastre, baldana, carn picada, 

anxoves, formatge brie, tonyina. 



 

Arrossos (min 2 racions)      a domicili / per emportar 

Paella de peix i marisc o mixta o verdures   11,20 €/10,00 € 

Fideuada de peix i marisc o mixta o verdures  11,20 €/10,00 € 

Arròs negre        11,20 €/10,00 € 

(en els entregues al local, es cobrarà 15 € de dipòsit del  

paellero, que us seran retornats en el moment de la devolució  

d’aquest) 

 

Pastes                    

Canelons de Carn o de Peix i marisc    7,90 €/6,90 € 

Raviolis de carn (salsa a escollir)    7,90 €/6,90 € 

Macarrons, Espagueti (salsa a escollir)   7,00 €/6,00 € 

(salses: Bolonyesa, Carbonara, Formatges, Xampinyons)    

 

Carpaccios             

Vedella amb formatge parmesà     11,00 €/9,80 € 

Abadejo amb all i tomata      10,30 €/9,10 € 

Gambes amb pinyons saltejats      11,00 €/9,80 € 

 

Taules                                

Embotits Ibèrics (quatre var. amb pa tomata)  14,80 €/13,60 € 

Pernil Ibèric (amb pa i tomata)                16,50 €/15,20 € 

Pernil Serrà (amb pa i tomata)    11,50 €/10,00 € 

Pernil Serrà  i formatge (amb pa i tomata)  11,50 €/10,00 € 

Embotits Catalans (sis varietats ...)    11,00 €/9,60 € 

Assortiment de formatges (cinc var. pa torrat)   11,90 €/10,40 € 

Assortit de patés casolans (4 varietats amb ceba  

caramel· litzada i melmelada de tomata)  12,50 €/11,00 € 

Cecina i formatge Tête de Moine (amb pa i tomata) 16,80 €/15,20 € 

 

Crêppes                     

Pernil dolç i formatge       7,40 €/6,40 € 

Sobrassada en formatge Brie     7,80 €/6,80 € 

Quatre formatges       7,80 €/6,80 € 

Verdures         7,80 €/6,80 € 

Bacó i poma saltejats en formatge Brie   8,30 €/7,30 € 

Bacó i poma saltejats en formatge Rulo de Cabra 8,30 €/7,30 € 

 

 



Carns                                     a domicili / per emportar 

Pollastre  a l’ast amb patates fregides i allioli  11,50 €/10,40 € 

½ Pollastre a l’ast amb patates freg. i allioli  8,00 €/6,80 € 

Guatlles a la brasa, samfaina i patates   9,30 €/8,00 € 

Cuixa de pollastre brasa amb pat fregides  8,30 €/7,20 € 

Cuixa pollastre farcida pernil dolç i formatge  10,50 €/9,00 € 

Confit d’ànec amb cebetes caramel·litzades  11,00 €/9,20 € 

Corder parrilla, patates fregides i xampinyons  13,80 €/12,50 €   

Costellam Porc amb barbacoa i patates           13,50 €/12,20 € 

Callos         8,70 €/7,60 € 

Magret d’ànec amb reducció fruits del bosc    14,00 €/12,70 € 

Pluma ibèrica brasa, patata caliu  i xampinyons  14,00 €/12,70 € 

Entrecot parrilla, pebrots verds i xampinyons     15,80 €/13,60 € 

Filet de vedella, patates fregides i espàrrecs verds 18,30 €/16,10 € 

Cabrit arrebossat amb samfaina              15,80 €/13,60 € 

Ternasco                                                                        16,50 €/14,50 € 

Fricandó de vedella       11,40 €/9,90 € 

Mandonguilles amb sèpia      11,00 €/9,50 € 

 

 

 

 

Peixos                                

Salmó en gambes a la crema     10,50 €/9,00 € 

Abadejo gratinat amb all i oli de mel   12,00 €/10,20 € 

Llenguado a la parrilla, sèpia i calamars       16,80 €/14,50 € 

Llenguado fregit, gambes planxa i calamars   15,00 €/13,50 € 

Rap i gambes amb salsa blanca              14,00 €/12,50 € 

Anguila en suc                   13,50 €/12,00 € 

Potes pop brasa, patata caliu i all i oli           20,00 €/18,50 € 

Sèpia en gambes a la planxa i  

calamars Romana       15,60 €/14,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plats combinats         

 

 Especial de carns, ous i patates fregides   10,20 €/9,00 € 

 Pit pollastre parrilla, amanida, verdures   8,80 €/7,70 €  

 Pit pollastre arrebossat, nuggets i patates   10,00 €/8,80 € 

 KFCC amb salsa Deluxe, patates fregides i ou ferrat 12,50 €/11,30 € 

 Aletes de pollastres, croquetes de carn, ou ferrat i 

patates fregides       10,40 €/9,30 € 

 Xistorra, croquetes, bacon, empanadilla,  

amanida i patates fregides     10,70 €/9,50 € 

 Baldana, llonganissa, llom, xistorra i patates  10,70 €/9,50 € 

 Escalopa  llom, croquetes, nuggets i patates  10,70 €/9,50 € 

 San Jacobo, croquetes, empanadilla, 

amanida i patates fregides     10,70 €/9,50 € 

 Hamburguesa de vedella o de pollastre (2), 

ou fregits i patates fregides     10,40 €/9,30 € 

 Hamburguesa vegetal (2) amb patates i amanida 10,40 €/9,30 € 

 Frankfurt (3) amb ou i patates fregides   9,10 €/8,00 € 

 Bistec amb patates i ou ferrat     11,10 €/9,80 € 

 Tires cruixent d’abadejo, calamars a la Romana 

croquetes  de sepia, all i oli i samfaina   11,20 €/10,00 € 

 Filet de lluç empanat, calamars a la Romana 

patates fregides i ou ferrat     10,00 €/9,00 € 

 Filet de lluç a la parrilla en amanida i patata  

al caliu         8,50 €/7,50 € 

 Sèpia, salmó, calamars i amanida    14,50 €/13,20 € 

 Sèpia,, calamars, all i oli, ou fregit i patates  14,50 €/13,20 € 

 Bunyols de bacallà, calamars a la Romana, 

amanida i patates fregides     10,50 €/9,30 € 

 Sèpia (2 u) amb amanida               17,50 €/16,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Altres                             a domicili / per emportar 

Coca i truites 6 o 8 racions aprox.  

* Coca de recapte                15,00 €/13,50 € 

* Truita de patata       10,50 €/9,30 € 

* Truita de Duelos y Quebrantos  

(xistorra, bacó i baldana)              15,20 €/13,90 € 

* Truita paisana       10,50 €/9,30 €  

Barra pa         1,70 €/1,40 € 

½ Barra pa        1,00 €/0,90 € 

Salsa: Ketchup, mostassa, maionesa o allioli  1,90 €/1,90 €  

Sala”patates Braves”       3,00 €/3,00 € 

   

Postres       

Crema Catalana       3,50 €/3,00 € 

Menjar Blanc        3,50 €/3,00 € 

Puding         3,50 €/3,00 € 

Sopa de Iogurt        3,50 €/3,00 € 

Terrina mousse  de torró      5,20 €/4,50 € 

Terrina mousse  Baileys      5,20 €/4,50 € 

Terrina mousse  trufa      5,20 €/4,50 € 

Braç de gitano (nata o trufa)  (7 racions)        18,00 €/16,00 € 

Ració braç de gitano (nata o trufa)   4,20 €/3,50 €  

Crep de xocolata       4,50 €/3,80 € 

Coulant amb xocolata calenta     5,00 €/4,40 € 

Brownie de xocolate blanc en pistatxos   5,00 €/4,40 € 

Brownie de xocolate negre en nous    5,00 €/4,40 €  

Pinya natural        4,00 €/3,20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Begudes         a domicili / per emportar 

Aigua plàstic 1,5 L       1,80 €/1,50 € 

Llauna Pepsi        1,70 €/1,50 € 

Llauna Pepsi Max       1,70 €/1,50 € 

Llauna Schweppes  taronja o llima    1,70 €/1.50 € 

Llauna Lipton        1,70 €/1,50 € 

Llauna cervesa        1,70 €/1,50 € 

Llauna cervesa 0,0       1,70 €/1,50 €  

Cervesa Estrella Damm      2,00 €/1,80 € 

Cervesa Voll Damm       2,20 €/2,00 € 

 

Si vols conèixer tota la nostra oferta en cerveses, 

consulta la “carta de cerveses” 

 

Vins Rosats 

Vi Rosat Lambrusco        7,00 €/6,00 € 

Vi Rosat Clot d’Encís (Terra Alta)    7,30 €/6,30 € 

 

Vins Blancs 

Vi Blanc Clot Arada (sec, Catalunya)   7,30 €/6,30 € 

Vi Blanc Merian (Garnatxa blanca afruitada 

Terra Alta)        10,00 €/9,00 € 

Vi Blanc Loess (Afruitat Rueda)     14,50 €/13,50 € 

 

Vins Negres 

Vi Negre Cataregia (Terra Alta Cça)    7,30 €/6,30 € 

Vi Negre Merian ecològic (Terra Alta Cça)  10,00 €/9,00 € 

Vi Negre Tipicitat (Terra Alta Cça)    14,00 €/13,00 € 

Vi Negre Mas Collet (Montsant Cça)    14,00€/13,00 € 

Vi Negre Ónix Clásic (Priorat Cça)    12,50 € /11,50 € 

Vi negre Gardenos (Rioja Cça)     11,00 €/9,50 € 

Vi Negre Viña Ardanza (Rioja Rsva)    19,00 € /18,00 € 

 

Caves 

Cava Roger de Flor Brut Nature     8,00 €/7,00 € 

Cava Lácrima Bacus  Brut Reserva    11,00 €/10,00 € 

Cava Mont Ferrant  Brut Reserva Ecològic   12,50 €/11,50 € 

Cava Trobat Brut Nature Reserva            18,50 €/17,50 € 

 


