
DOLCE 
DELI BAR

AMANIDES I POKE BOWLS 
ENSALADAS Y POKE BOWLS 

Amanida tabouleh amb tomàquet 
marinat i llimona marroquina (VEG)
Ensalada tabouleh con tomate 
marinado y limón marroquí (VEG)

8,5 €  

Amanida de tomàquets  
amb ventresca de tonyina, ceba 
morada i olives arbequines
Ensalada de tomates con ventresca 
de atún, cebolla morada y aceitunas 
arbequinas

9 €

Poke bowl de quinoa amb salmó, 
alvocat, cogombre, maionesa de 
Sriracha i ceba fregida
Poke bowl de quinoa con salmón, 
aguacate, pepino, mayonesa de 
Sriracha y cebolla frita

11 €

Amanida de formatge de cabra 
gratinat amb nous i vinagreta  
de mel (VEG)
Ensalada de queso de cabra gratinado 
con nueces y vinagreta de miel (VEG)

9 €  

Green Poke bowl amb arròs salvatge 
tofu, edamame i pastanaga, alvocat 
raves i salsa Hoisin (VEG)
Green Poke bowl con arroz salvaje 
tofu, edamame y zanahoria, aguacate 
rabanitos y salsa Hoisin (VEG)

8 €

FOCACCIES, ENTREPANS  
I HAMBURGUESES 

FOCACCIAS, BOCADILLOS  
Y HAMBURGUESAS

Xapata de pernil ibèric  
amb tomàquet de penjar i aove
Chapata de jamón ibérico con tomate 
de colgar y aove

14 €  

Xapata de formatge manxec  
amb tomàquet de penjar i aove (VEG)
Chapata de queso manchego con 
tomate de colgar y aove (VEG)

11 €

Focaccia de pastrami amb maionesa 
de mostassa, adobats i rucula.
Focaccia de pastrami con mayonesa  
de mostaza, encurtidos y rucula.

14 €

Focaccia de salmó fumat amb 
formatge brie i poma àcida
Focaccia de salmón ahumado  
con queso brie y manzana ácida

14,5 €

Croissant de cereals amb formatge 
fresc, tomàquet, alvocat i canonges  
(VEG)
Croissant de cereales con queso fresco, 
tomate, aguacate y canónigos (VEG)

9 €

La nostra black burger amb formatge 
cheddar, tomàquet enciam i ceba
Nuestra black burger con queso 
cheddar, tomate lechuga y cebolla

14 €



ELS PASTISSOS 
LAS TARTAS

El carrot cake (VEG)
El carrot cake (VEG)

6 €

El pastís del dia (VEG)
La tarta del día (VEG)

6 €

El nostre cupcake del dia (VEG)
Nuestro cupcake del día (VEG)

5 €

LES EMPANADES ARGENTINES 
LAS EMPANADAS ARGENTINAS

Empanada de carn
Empanada de carne

4,5 €

Empanada de tonyina
Empanada de atún

4,5 €

Empanada de verdura (VEG)
Empanada de verdura (VEG)

4 €

PER ALS MÉS PETITS 
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Espagueti o macarrons  
amb salsa a escollir
Espagueti o macarrones  
con salsa a escoger

8 €

Les croquetes de pernil ibèric
Las croquetas de jamón ibérico

8 €

Nuggets de pollastre artesans
Nuggets de pollo artesanos

9 €

GUARNICIÓ 
GUARNICIÓN

Panet blanc o integral (VEG)
Panecillo blanco o integral (VEG)

1,2 €

Ració de Patates fregides (VEG)
Ración de Patatas fritas (VEG)

4 €

Ració de Moniato fregit (VEG)
Ración de Boniato frito (VEG)

4 €

Amanida verda (VEG)
Ensalada verde (VEG)

3,5 €

Si us plau, si té alguna al·lèrgia consulti amb  
el nostre personal abans de realitzar la seva sol·licitud.

Por favor, si tiene alguna alergia consulte 
con nuestro personal antes de realizar su solicitud.


