LA VOLTA AL MÓN DE WILLY FOG!
Et presentem un recull de les hamburgueses i ‘entrepans’
més populars del món a casa teva. Elaborem aquestes receptes amb molt d’amor i coneixement, productes frescos, artesans i de proximitat. Els nostres cuiners desenfadats t’hi afegeixen ‘rock and roll’ perquè els puguis gaudir amb dues tapes
de mercat i un deliciós final dolç.
És senzill... No surtis de casa. Compra el bitllet d’anada i nosaltres, fem que l’experiència et permeti viatjar tant lluny
com desitgis i tornis a disfrutar com quan eres un nen.

CHEESE BURGUER_22,50€
_Hamburguesa de vaca nacional reposada, pa artesà de brioix amb sèsam,
triple cheddar, ceba caramel·litzada,
cogombre encurtit i salsa del Mini.

HAMBAGU BURGUER JAPAN
_28,50€

_Mini patates rostides amb pell, salsa
de tomàquets i allioli.

_Hamburguesa de tonyina vermella,
pa artesà de brioix amb sèsam, col
oriental saltejada al wok amb soja,
maionesa kimchi, katsuobushi i salsa secreta.

_Croquetes de pernil ibèric.

_Bol d’arròs basmati perfumat.

_Natilles Maria (crema d’ou i llet de
coco infusionada amb cítrics, galeta Maria i bombó de xocolata).

_Mini patates rostides amb pell amb
salsa teriyaki i allioli de wasabi.

GUEVARA BURGUER
PRÉMIUM_35€
_Hamburguesa XL de txuletó de vaca
nacional reposada, pa de mollete artesà del forn dels banys, ceba caramel·litzada, tomàquet de Barbastro,
brots tendres, camembert fos, ou ferrat i la salsa del Mini.
_La burrata amb ‘tomatina’ i oli de
tòfona.
_Mini patates rostides amb pell, mel
de canya i allioli de julivert.
_Lemon Pie (pastís de llimona, merengue i galeta).

_Mochi de te matxa.

MEXICAL BURGUER OAXACA
_26,50€
_Hamburguesa de vaca nacional reposada i condimentada amb all sec,
jalapenyos i tequila. Pa artesà de
brioix amb sèsam, guacamole Oaxaca, ‘pico de gallo’ i coriandre fresc,
cheddar i salsa secreta.
_Guacamole Oaxaca amb ‘pico de gallo’ i ‘tortitas de maíz’ fregides.
_Mini patates rostides amb pell,
‘mojo verde’ de jalapenyos i cheddar
fos.
_Negrito chilli Hot (Mousse de xocolata amb llet infusionada amb chiles,
crumble d’oreos i ganatxe de cacao i llorer).

METROPOLITAN CÉSAR
MOLLETE _24,90€
_Mollete artesà del forn dels Banys, pollastre arrebossat amb panko, fulles de
cabdells frescos, salsa Cèsar, parmesà i
piparres dolces.
_Mini patates rostides amb pell i maionesa de ceba cruixent.
_Aletes de pollastre cruixents amb salsa BBQ.
_Cheese cake (pastís de formatge, galeta i melmelada de gerds).

MARKET GARDEN MOLLETE
_25,50€
_Mollete artesà del forn dels Banys,
tofu, bròquil fregit, ruca, tomàquet de
Barbastro i pesto de tomàquet sec i all
i oli de julivert.
_Amanida de tomàquet i alvocat.
_Mini patates rostides amb pell, maionesa de ceba cruixent i alfàbrega fresca.
_Carrot cake amb nous i buttercream
de formatge.

CLASSIC ITALY MOLLETE
_30,50€
_Mollete artesà del forn dels Banys
planxat, pernil ibèric de gla, burratina,
tartufo, alfàbrega fresca, ruca i pepperoni.
_Albergínies confitades a la brasa amb
iogurt grec, mel de canya i herbes fresques.
_Mini patates rostides amb pell i pesto
de tomàquet sec.
_Birramisú (crema d’ou i mascarpone,
carquinyolis i cervesa negra).

*Tots els menús box, van subjectes a una
beguda a escollir, entre cervesa, refrescs o
aigua mineral. (Consulteu també la nostra
carta de vins i escumosos delivery. Aquests
no estan inclosos als anteriors BOX’S).
*En cas d’intoleràncies o al·lèrgies algun
aliment, consulteu-ho al nostre personal al
mateix moment de realitzar la comanda.
*El temps aproximat de l’elaboració del teu
menú i l’entrega és de 40 minuts aprox.
I de 20 minuts aprox si el vens a buscar.

PER
EMPORTAR
& DOMICILI

VINS BLANCS
RAVENTÓS D'ALELLA__15.50€
pansa Blanca

TERRAS GAUDA__22.00€
rías Baixas

PERRO VERDE__17.80€
rueda

AUSTUM__15.00€
costers del Segre

VINS NEGRES
EL PISPA__14.85€
montsant

VENTA LAS VACAS__19.80€
ribera del Duero

HERETGE__59.40€
priorat

TIONIO RESERVA__29.00€
ribera del duero

VINS ROSATS
PANSA ROSADA__15.50€
alella

AMIC__16.50
catalunya

CAVES&
ESCUMOSOS
TITIANA BRUT PANSA BLANCA__21.00€
cava - alella

PARXET ANIVERSARI 1920__44.00€
cava - alella

MOËT CHANDON__49.50€
champagne

LLAUNES
cervesa estrella__3.50€
refrescs__2.50€
aigua 50cl.__1.50€

PREUS AMB IVA INCLÒS

