Entrepans & planxats

Brunch time

Roastbeef
Pane all'acqua amb roastbeef curat a casa
al pebre i mostassa amb scamorza, pesto
vermell i créixens

Ous ecològics
Remenats
7,5€
Pa de motlle artesà amb ous remenats, bacó,
xampinyons, ruca i formatge parmesà
Bennedictine
9€
Pa de moltlle artesà amb ous escaldats, bacó,
espinacs, patates al forn i salsa holandesa
Pumpernikel
7,5€
Alvocat, salmó, ou escaldat, ruca, salsa holandesa
i anet sobre torrada de pa d'ordi torrat i cereals
Afageix toppings als teus ous:
Pollastre
Formatge parmesà
Bacó
Alvocat
Xampinyons

Bagel						 9€
De salmó marinat, alvocat, crema de
formatge i nous
Chicha Burger
Carn de vaca vella i bacó amb tomàquet,
enciam, formatge i 'pepinillos'

8,5€

Limoná veggie Burger
Hamburguesa de llentíes amb tomàquet,
enciam, formatge i 'pepinillos'

7,5€

Bikini Limoná
6,5€
Pa de motlle artesà, maionesa trufada,		
formatge i pernil dolç
Els entrepans van acompanyatss de coleslaw i patates

+2€
+1,5€
+1,5€
+2,5€
+1€

Quesadillas
Truites de farina de blat farcida de pernil i
formatge amb pico de gallo i alvocat

Chilaquiles amb pollastre
8€
Totopos amb ou ferrat, salsa mexicana,
crème fraîche, alvocat, pollastre i escorça de porc
Shakshuka
Ous fornejats en salsa de tomàquet picant,
verdures, ceba i espècies

8,5€

8€

Torrades & pancakes
Torrades de pa artesà de massa mare
amb mantega i melmelada

4,8€

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

8,5€

Pancakes amb fruita i sirope o xocolata

Taboulé de bulgur
7,5€
Amanida de bulgur morè amb fonoll, ceba,
rave, cogombre, ou de guatlla, julivert,
coriandre i menta

3€

Torrada de pa artesà de massa mare
amb mató, fruits vermells, mel i fruits secs

Torrada de pa artesà amb tomàquet

Amanides & bols

7€

3€
5,5€

Pastissos & galetes
Pastís de pastanaga

Salmon poke bowl
9€
Arròs amb alvocat, edamame, cogombre,
salmó, remolatxa, pinya, brots de soja i sèsam
negre amanit amb vinagreta de soja, mel,
wasabi i llima

Pastís d'oreo

Bol d’açaí amb granola i fruita

8€

Cookie de xocolata i avellana

Bol de iogurt amb granola i fruita

4€

Brownie

4€
4,5€

Red Velvet

4€

Lemon pie

4€

Cheesecake

3,5€
1€
3,8€

