
PA#$%&S )*ÓT:
Patates rústiques fregides, salsa de 
formatges, all tendre i bacon 

7,00 €

RA)$/:
Calamars enfarinats fregits amb 
allioli. 

6,50€

NU234T5:
Troçets de pit de pollastre amb 
arrebossat cruixent i salsa honey 
mustard   

6,50€

WI83S:
Aletes de pollastre adobades en 
barbacoa i cervesa de la casa 

5,50€

NA9:;S:
Chips de blat de moro amb 
formatge cheddar, guacamole, chilli 
de carn i jalapeños. 

 12 ,50€

PA#$%&S )*ÓT <E3G?@
Patates rústiques fregides, salsa de formatges, all 

tendre. 6,50 €

HUMMUS
Hummus de remolatxa acompanyat de crudités, 

tomaca cherry confitada, pa i torrades de 
*focaccia. 5,50€

CFE4/@ BI#4/
Troçets de formatge arrebossats acompanyats de 

confitura de tomàquet. 6,50 €

PEOH;L@#A

Formatge provolone al forn amb xili mòlt i 
orenga. 8,00€

NACHOS VEGANOS
Chips de blat de moro amb crema 

d’alvocat,»pico de gallo» i «jalapeños». 
10,50 €

VAKHALLA:
Mesclum, ruca, ceba morada, 
tomàquet rostit, talls de taronja,  
ametlles torrades i formatge brie 
arrebossat 12,50 €

CA45&N:
Enciam, ruca,  formatge 
parmesà, nuggets, croutons i 
amanit d’anxoves 12.50 €

TOTES ACOMPANYADES AMB PATATES FREGIDES

POTS ESCOLLIR LA ESCALOPA DE: 100%VEDELLA – ALBERGINIA – POLLASTRE
ELS INGREDIENTS NO SÓN INTERCANVIABLES. Pots afegir ingredients extra per 1,00€ c/u

SOK$
Amb tall de llimona.  14,00 €

NAT;*MTA8$
Salsa de tomàquet, pernil dolç, formatge mozzarella, tomàquet en 

rodanxes i orenga. 16,50 €

NAT;*MTA8$ & UAB$K*V
Salsa de tomàquet, pernil dolç, formatge mozzarella, orenga i dos 

ous fregits. 17,50 €

FU2$XZ@#%A
Ceba caramelizada i mozzarella. 16,50 €

FOEC$G2M
Formatge mozzarella, provolone, brie i blau. 17,50 €

AM4EMUAN$
Formatge mozzarella, salsa cheddar, bacon i dos ous fregits. 17,50 €

TOTES ACOMPANYADES AMB PATATES FREGIDES

Pots escollir l’hamburguesa de: 100% vedella – llentilles 
Pots afegir ingredients extra per 1,00€ c/u 

BKO%
Bacon, formatge de cheddar, ceba 

caramel·litzada, cogombrets, ou 
fregit i salsa barbacoa.  

16,50 €

VIZ?QG&
Ruca, formatge brie, ceba, 

tomàquet rostit i maionesa de 
Perrins. 

15,50 €

CABR4S#N@
Tomàquet estofat, ceba rostida, 

xampinyons saltejats i crema 
d’alvocat. 

15,50 €

AR24QT&
Formatge provolone, enciam, ceba 
morada, pebrots rostits i maionesa 

de “chimichurri”. 

16,50 €

PULLED PORK
Porc desmechado a la cervesa, 
ensalada russa de yogut amb 

col verda, habitada, 
cogombrets,  pastanaga i salsa 

barbacoa- maracujà

16,50€

SOK$
Hamburguesa sola amb pa. 

 14,00 €
També disponible sense gluten

_____________

ELS INGREDIENTS NO SÓN 
INTERCANVIABLES

– NU234T5 \@ POK*$S#N@.

– ES9$*VPA S4 H@DEK*$.

 EL T*$T @5%À AC;BR&NPA% D4 T&%AT45
dR@2I\4S I BEGUDA

 13,00 €

Pots afegir ingredients extra per 1,00€ c/u 

CAE$C@L
Flam d’ou fet a bany maría, acompanyat de dolç de llet 

i nata.  

6,00 €

DA<?\ BEVeNI4

Brownie de xocolata amb xocolata blanca, fruits 
vermells, nous garapinyades i gelat de vainilla.

7,00 €

BIEN$MM5Ú BKÓT
Tiramisú de la casa fet amb cervesa artesana i 

dolç de llet. 

7,50 €

PANNACOTA TROPICAL
Pannacotta amb salsa de fruits vermells, salsa de 

mango i maracujà amb coco torrat. 

6,50€

GEK$%S

* gerds:
Vegà, sense gluten i sense lactosa. 

* Vainilla:
Sense gluten.  

5,00€

POLOS
(sabors diversos)

3,50€

https://blotcraftbeer.com/todaslascervezas/



