
  
 

ENTRANTS 

Hummus casolà de ciurons amb galetes artesanes i pastanaga 6,40 € 

¼ Hummus casolà de ciurons amb galetes artesanes i pastanaga 2,70 € 

Natxos 4,60 € 

Roda de pa amb oli amb embotits variats 9,80 € 

Taula de formatges de la terra 6,40 € 

Bossa de patates fregides 1,20 € 

RACIONS 

Ració (Pica-pica, frit mallorquí i ensalada russa) 5,50 € 

½ ració (Pica-pica, frit mallorquí i ensalada russa) 3,30 € 

PA AMB OLI I LLONGUETS 

Pa amb oli petit (formatge, cuixot salat, fuet, botifarró, camaiot o sobrassada) 4,80 € 

Pa amb oli gran (formatge, cuixot salat, fuet, botifarró, camaiot o sobrassada) 5,70 € 

Llonguet (formatge, cuixot salat, fuet, botifarró, camaiot o sobrassada) 3,90 € 

Llonguet mixt (2 ingredients a elegir) 4,40 € 

Llonguet de sobrassada vegana casolana 4,45 € 

POSTRES 

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla  4,35 € 

Iogurt artesà amb confitura de fraula   3,80 € 

Copa de pastís de formatge casolà amb figues 4,60 € 

ALTRES BEGUDES 

Aigua Font Major 0,5l 1,65 € 

Aigua amb gas Font Major 0,5l 1,95 € 

Suc de taronja / melicotó  / pinya 1,45 € 

Cafè  1,10 € 

Tallat 1,20 € 

Cafè amb llet 1,60 € 

Rebentat  1,90 € 

Suplement llets vegetals (soja i civada)  0,10 € 

Laccao 20cl 1,75 € 
 



  
 

REFRESCS 

Coca-Cola original / zero / zero zero 35cl 2,10 € 

Nestea  / Aquarius taronja / Aquarius llimona 33cl 2,10 € 

Puig llimona, taronja, llima-llimona i pinya 1,95 € 

Tònica Schweppes  1,85 € 

Red Bull 2,30 € 

BEGUDES ALCOHÒLIQUES 

Canya 38cl 1,80 € 

Canya 25cl 1,45 € 

Estrella Galicia (mitjana) 2,20 € 

Damm Lemon (mitjana) 2,35 € 

Free Damm Torrada (mitjana) 2,80 € 

Rosa Blanca 25cl 1,95 € 

Cervesa artesana Corda i Poal 3,60 € 

Cervesa artesana Ralph Tuareg / Comandante 3,70 € 

Cervesa artesana Breaking Brou Irish / Scout 3,70 € 

Combinat 5,60 € 

Copa d’herbes dolces o mesclades / Baileys  2,60 € 

Palo amb sifó  3,10 € 

Copa de vi negre / blanc / rosat ecològic Butibalausi (Can Majoral) 2,80 € 

Copa de vi negre ecològic Callet (Can Majoral) 3,65 € 

Copa de vi blanc ecològic Capgiró (Can Majoral) 3,65 € 

Botella de vi negre / blanc / rosat ecològic Butibalausi (Can Majoral) 12,95 € 

Botella de vi negre ecològic Callet (Can Majoral) 16,90 € 

Botella de vi blanc ecològic Capgiró (Can Majoral) 16,90 € 

 


