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ELS BÀSICS 
3,50€ I  Frankfurt
4,00€ I  Frankfurt Dimoni
4,50€ I  Frankfurt vegà
4,50€ I  Pollastre a la brasa: Pit de pollastre adobat amb
             all i julivert.
3,50€ I  3,50€ I  Bacó
3,50€ I  Llom a la brasa
3,50€ I  Salsitxa país
6,50€ I  L’Empordà: Botifarra natural de l’Alt Empordà a
            la brasa en pa de llenya.
6,50€ I  Ibèric: Carn ibèrica a la brasa en pa de llenya.
5,50€ I  Pinxo: Carn de porc especiada
4,70€ I  4,70€ I  Vedella: Bistec de vedella a la brasa

ELS ESPECIALS
7,50€ I   L’enrotllat: Faixeta de blat de moro amb tires de pollastre
               crunchy, enciam, tomàquet i salsa de iogurt.

7,50€ I   Pulled Chicken: Pollastre al forn a baixa temperatura,
               tomàquet, enciam i salsa de iogurt.

7,50€ I   Vedella Premium: Bistec de vedella, pebrot verd a la brasa,
               patates fregides i salsa chedda               patates fregides i salsa cheddar.

ELS GOURMETS
(Amb base de Frankfurt)
5,00€ I  Presumido: Frankfurt amb bacó i formatge.
7,00€ I  Trumfón: Frankfurt amb ceba caramel•litzada, bacó,
            patates fregides i salsa a escollir.
6,00€ I  Veganés: Frankfurt vegà amb ceba cruixent i pebrot
            vermell a la b            vermell a la brasa.
(Amb base de Llom a la brasa)
5,00€ I  Cacharro: Llom amb bacó i formatge.
6,50€ I  Lomo hawaiano: Llom amb bacó, formatge i pinya a la brasa.
7,50€ I  Monstruo: Llom amb ceba cruixent, bacó, ou ferrat,
            patates fregides i salsa Barbacoa.

(Amb base de Salsitxa del país)
6,00€ I  Continente: Salsitxa del país amb bacó, ceba cruixent
              i salsa Brasil.
7,00€ I  Pagesa: Salsitxa del país amb formatge, ou ferrat,
            encenalls de xoriço i patates fregides.

(Amb base de Botifarra de l’A  Empordà)
8,00€ I  8,00€ I  Super Empordà: Botifarra amb 4 formatges, ceba
             cruixent i salsa d’Allioli en pa de llenya.

(Amb base de Carn ibèrica)
8,00€ I  “Serranito” ibèric: Carn ibèrica, pebrots verds
              a la brasa i salsa a escollir en pa de llenya.

PER ALS AMANTS DEL POLLASTRE
6,50€ I  Corral: Pit de pollastre amb formatge, ou ferrat i tomàquet de la iaia.
6,50€ I  Ranchero: Tires de pollastre especiades en pa de llenya i
             salsa Brasil.
8,00€ I  Super Ranchero: Tires de pollastre especiades, bacó,
            ceba cara-mel•litzada, pa de llenya i salsa Paraiso.

Enciam • Tomàquet de pagès

(En pa de llenya: 1,00€ +)




