Entrepans i planxats

Brunch time

Planxat de pollastre
Pollastre a baixa temperatura, espinacs,
ceba confitada, tomàquets cherry,
parmesà i salsa dijonesa

Torrades, bols & pancakes
Torrades de pa de llevat natural
amb mantega i melmelada

3€

6,5€

La Burger del Limoná
8,5€
Hamburguesa amb tomàquet, enciam i ceba

Torrada amb mató, fruita de temporada
saltejada, mel i fruits secs

4,8€

Veggie Burger
7,5€
Hamburguesa vegetariana de quinoa i falafel
amb tomàquet, enciam i ceba

Torrada d'alvocat, tomàquet de
temporada, brots de soja i sèsam

8,5€

Els planxats van acompanyats de coleslaw i patates al forn.
Afageix més toppings al teu gust

Pa amb tomàquet

3€

Taula d'embotits

12€

Bol de fruita fresca variada

4€

Pastissos i galetes
Pastís de pastanaga
Pastís de cervesa negra
Pastís Red Velvet

4€
3,5€
4€

Lemon pie

3,8€

Cheesecake

4€

Cookie de xocolata i avellana

1€

Brownie

2,5€

Ous ecològics
Remenats

7,5€

Bennedictine
Torrada amb ou escaldat, salsa holandesa
i cansalada lleugerament especiada

8,5€

Atlantic
Torrada amb ou escaldat, salsa holandesa
i salmó marinat

8,5€

Sincronitzades
6€
Truites de farina de blat farcida de pernil i
formatge amb pico de gallo acompanyades de
ruca
Pumpernikel
7,5€
Aguacate, salmó, ou escaldat, ruca i bearnesa
d'anet sobre torrada de pa alemany amb llavors
de fonoll i búrgul
Bikini Limoná
6,5€
Pa de motlle artesà, maionesa trufada, formatge,
pernil dolç i xips casolanes

Amanides
Amanida del día
Pregunta al nostre equip

S/D

Amanida limoná
7,5€
Enciam, ruca, espinacs, mató, cherrys,
avellanes, aguacate i vinagreta de mostassa
Amanida Cèsar
Cogollos, pollastre, salsa cèsar i parmesà

8€

Afageix toppings als teus plats:

Els nostres ous van acompanyats amb arròs vermell i verdures saltejades.
Afageix més toppings al teu gust

Chilaquiles amb pollastre
8€
Totopos amb ous remenats, salsa mexicana,
crème fraîche, aguacate, pollastre i escorça de
porc

Espinacs
Pollastre
Formatge
Patates al forn
Cansalada
Aguacate
Pernil ibéric de bellota
Pernil dolç
Speck		
Tomàquet escalivat

Dissabtes, diumenges i festius de 10h a 14h!

+1€
+1,5€
+1,5€
+1€
+2,5€
+1,5€
+3,8€
1,5€
2€
1€

