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+ Nata i 
toppings 
 

Suplements:  
Beguda de civada eco /arròs eco / gel 0.20€     Extra shot cafè / vainilla/ caramel /avellana  0.70€   Extra nata 0.90€ 
 

Hot coffee 
Espresso____________________________1.30 € 

Doble espresso_______________________ 2.0 € 

Tallat_______________________________1.40 € 

Cafè amb llet_________________________1.70 € 

Americà_____________________________1.40 € 

Flat White___________________________2.40 € 

Capuccino / especial ____________2.10 € / 2.80 € 
L’especial de caramel, avellana o vainilla a escollir 

Cafè Nutella__________________________2.50€ 

Cigaló Baileys ________________________2.50 € 

Xocolata____________________________  2.85 € 

Suís________________________________ 3.75 € 

Xocolata especial_____________________3.55 € 
la nostra xocolata desfeta amb vainilla o avellana o 
caramel a escollir 

Colacao_____________________________ 1.70 € 

Tes / infusions_________________________2.0 €  

Special lattes 

Chai Tiger Spice /Orca Spice      _________2.70 €                                  

Chai Elephant Vainilla / Flamingo Vainilla _2.70 €             

Chai Toucan Mango___________________2.70 € 

Chai Tortoise green tea________________2.70 € 

Matcha latte    _______________________2.70 €                                                                    
Té verd en pols i vainilla amb llet emulsionada 

Golden latte ________________________2.70 €                                                  
Barreja en pols de te groc, carbassa, cúrcuma, inulina, 
especies Chai ( canyella, cardamom, clau, anís, pebre 
negre, gingebre), lúcuma, sal rosa de de Himàlaia i 
vainilla de Madagascar. 

Pink latte ___________________________2.70 €                                                                                           
Barreja en pols de te vermell Pu-erh, remolatxa, pitaya, 
lúcuma inulina, sal rosa de Himalaya i vainilla de 
Madagascar.  

Hot frappé oreo/ caramel_______________2.70 € 

Sucs naturals 
Taronja 250 ml / 350 ml__________2.75 €/ 3.75 € 

Taronja liquat________________________3.75 € 
Taronja, pastanaga i poma 

Pinya liquat__________________________3.75 € 
Pinya, gingebre, poma i cogombre 

Matcha i taronja______________________3.75 € 

Smoothies 

Coconut colada ______________________4.75 €                                                   
(plàtan, coco, pinya i suc de taronja) 

Mango & Passion  ____________________4.75 €                                                             
(maracuià, mango, pinya i taronja) 

Strawberry Banana___________________4.75 €                                                                                               
(plàtan, maduixa i suc de taronja) 

Berries & More ______________________4.75 €                                                                                                         
(gerds, mores, maduixes i suc taronja) 

Kale & Spinach ______________________4.75 €                                                                                                        
(col kale, espinacs, mango, suc de poma) 

Frappés  

Xocolata _______________________4.00 / 4.90 € 

Vainilla ________________________4.00 / 4.90 € 

Cafè___________________________4.00 / 4.90 € 

Oreo __________________________4.00 / 4.90 € 

Caramel________________________4.00 / 4.90 € 

 

Special drinks 
Te gelat / amb llimona____________2.85 /3.1 € 

Kombucha Komvida __________________ 2.6 € 

Sucs Cal Valls _______________________ 2.2 € 

Ecològics de Taronja, préssec i raïm, pinya o poma  

Cervesa artesana___________________3.25 € 

Brew Dog, Almogàvers... Pregunta’ns! 
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Afegeix: 
Ou poché  1.80 € / Formatge Feta 1.80 € / Alvocat 1.80 € 
Salmó fumat 2 € / Formatge cabra planxat 2 €   
Formatge de Burgos 1,80 € 
 

 

Salat 
Ous Benedict _____________________10 € 

2 Ous poché, bagel torrat i salsa holandesa amb salmó 
fumat Noruec (+2€) o alvocat o bacon i  varietat 
d’enciams    

Shakshuka ________________________9.20 €  

2 ous a la cassola, sofregit de tomàquet, ceba, pebrot i 
espècies + pa de pagès. 
 

Ous fregits______________________7.90 € 

2 ous fregits al seu punt amb bacon, pa torrat i mantega. 
 

Ous estrellats___________________8.90 € 

2 ous fregits sobre  patata i ceba rostida amb pernil de 
celler  
 

Ous remenats __________________5.50 € 

2 ous remenats, crema de llet i xampinyons + pa de 
pagès. 
 

Torrada verdures rostides ____6.25 € 

Carbassó, cherry, pebrot, ceba i albergínia rostida, 
bolets variats i encenalls de formatge feta. 
 

Torrada Alvocat ________________5.80 €                

Alvocat, tomàquet sucat, llavors de rosella, làmines 
d’ametlla, sal Maldon i oli d’oliva verge 

Torrada d’hummus _________ 6.70 € 

Hummus de pastanaga rostida, amb encenalls de 
formatge feta, fulles verdes, ou poché, llavors de rosella 
i carbassa  
 

 
 
 
Esmorzar anglès ________________13 €  

2 ous remenats o fregits, salsitxes, bacon i patates, 
mongetes estofades, tomàquet a la planxa i bolets + pa 
de pagès 

 

Esmorzar americà _____________16 € 

2 ous remenats o fregits, salsitxes, bacon, patates,  
pancakes i mantega 

 

 

Dolç 
Torrada francesa ________________6.90 € 

Pa anglès amb nata muntada, fruita fresca, crumble 
de galeta speculoos i xarop d’auró. Pregunta per 
l’opció vegana. 

Bol de Açaí _____________________6.25  € 

açaí, cacau, llet d’arròs eco, fruita fresca, musli eco, 
coco, baies de Goji i llavors de rosella 

 

Pancake Natural _______________4.50 € 

una pila de 3 fets al moment, amb xarop d’auró i una 
peça de mantega 

Pancake Nutella _______________5.80 € 

una pila de 3 fets al moment amb Nutella, plàtan, 
crumble de galeta speculoos i nata 

Pancake Mascarpone _________6.50 € 

amb salsa de nabius 
 

Afegeix: 3 “tortitas” més (+3.50 €) al teu plat per 
fer-la de doble alçada  

Croissant planxat dolç __________3 € 

amb Nutella, ametlla en làmines, encenalls de 
xocolata i nata 

Croissant planxat salat ________2.60 € 

de pernil dolç, formatge edam i orenga. 

Bols 
Buddha Bol _____________________9.95 € 

Arròs, bolets, enciams  variats, cogombre, humus de 
pastanaga rostida i cigrons, pico de gallo, blat de moro, 
cibulet i llavors de rosella. 
 

Tèbia ______________________________9.50 € 

Enciams variats, llavors de sèsam, nous, baies de Gogi, 
formatge de cabra ala planxa i crema de vinagre de 
Mòdena 
 

Cèsar ______________________________9.75 € 

Enciams variats, tomàquet, ou dur, salmó fumat (+ 2 €) 
o pollastre (a escollir), formatge Grana Padano, 
crostons i salsa César  

                                                           

 Teniu l’opció d’escollir pa blanc o pa 100 % integral en les nostres torrades  

 

Especialitats de brunch
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A mossegades  
Biquini____________________________4.0 € 

Clàssic pa anglès a la planxa amb pernil dolç i formatge 
edam 

Biquini Bullidor ________________8.50 € 

Tres pisos de pa anglès a la planxa amb enciams variats, 
tomàquet, maionesa, formatge edam, bacon i ou fregit 

Pernil d’ànec ___________________6.75 € 

Pernil d’ànec, ceba caramel·litzada, maionesa i enciams 
variats sobre pa lleugerament torrat de focaccia italiana 

Vegetal de tonyina_____________6.75 € 

Tonyina, enciams variats, tomàquet fresc, ou dur i 
maionesa sobre pa lleugerament torrat de focaccia 
italiana 

 

Burgers  
Brooklyn _______________________9.75 € 

Carn de vedella 100%, formatge edam, bacon, ou fregit, 
enciams variats i tomàquet     

Brie _____________________________9.30 € 

Carn de vedella 100%, brie, salsa mel-mostassa, pebrot 
vermell i enciams variats 

Burger Bullidor _________________8.80 € 

Carn vedella 100 %, ceba caramel·litzada, salsa BBQ, 
cheddar, tomàquet i enciams variats 

St Francisco ____________________8.80 € 

Carn de vedella 100% , formatge de cabra, salsa de 
nabius, ceba i enciams variats. Pa de malta 
 

Pollastre Burger _____________8.50 € 

Pollastre marinat cruixent, barreja de formatges, 
xampinyons, bacon, maionesa, enciams variats i 
tomàquet 

Vegana __________________________8.80 € 

Hamburguesa casolana de llenties eco al curri , enciams 
variats, ceba, tomàquet, alvocat i salsa BBQ. Pa de malta 

 
 

 

Bagels 
Bagel Noruec _____________________6.50 € 

Salmó fumat noruec, formatge crema, tàperes, ceba 
vermella i enciams variats.  

Bagel Bacon _________________________6 € 

Bacon, formatge cheddar, ou a la planxa 

Bagel Alvocat_____________________6.20 € 

Alvocat, fulles verdes, ou poché i salsa Holandesa 

Veggie ___________________________6.20 € 

Hamburguesa vegetal, enciams variats, cheddar i 
maionesa.  
 

Per compartir 
 

Braves ___________________________5.5 € 

Patates casolanes, fetes al moment! Amb la nostra salsa 
secreta 

Fregides __________________________2.5 € 

Les clàssiques patates que no fallen mai 

Hummus _______________________  7.80 € 

Trio d’humus servit amb crudités i varietat de pa. 

Pollastre cruixent ______________7.50 € 

Pollastre amb el marinat de la casa, súper cruixent i 
acompanyant amb salsa mel i mostassa. 

Croquetes _____________________7.80 € 

Per llepar-se el dits, pots escollir les de pollastre rostit o 
de pernil o de formatge de cabra i codony. Si no et 
decideixes pots demanar les 3 varietats. 

Provolone gratinat _____________7.5 € 

Formatge fos amb xampinyons, ceba i  orenga, 
acompanyant de crostons de pa  

Calamars________________________9.95 € 

Els nostres calamars de sempre extra cruixents 

Fish & Chips _____________________11.5 € 

Bacallà fregit amb les nostres patates fregides 
especiades i salsa mel-mostassa 
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Afegeix: 
Formatge Edam 0.70 € / Ceba 0.70 €  
Pebrot vermell 1 € 
Ou poché  1.80 € / Formatge Feta 1.80 € / Alvocat 1.80 € 
Salmó fumat 2 € / Formatge cabra planxat 2 €   
Formatge de Burgos 1,80 € 

cakes 

 
 
 
 
 
Torrades minis _______________________0.85 € 
amb oli d’oliva verge extra i tomàquet 
 

Torrades minis M&M ___________________1.6 € 
amb mantega i confitura de maduixa o préssec 

   
Entrepans Minis ___________________2.0 € 
Llom/ salsitxes/ bacó /truita /Pernil dolç / Fuet/ tonyina 
amb olives / formatge tendre / Pernil salat/ Manxec  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Pastissos de la casa ____________________3.85 € 
Carrot cake, Cheese cake 

 
Pastissos especials ______________4.25 € / 4.50 € 
Kinder cake, Oreo cake, Red Velvet (preguntar 
dispossició) 

 
Brownie ____________________________3.50 € 
Brownie de xocolata farcit amb nous servit amb nata i 
crumble de galeta speculoos, 
 
Matcha cake_________________________2.50 € 
Pa de pessic amb te matcha 
 
          
 

 
 

 
 
 
 
 
Torrades normals _____________________1.60 € 
amb oli d’oliva verge extra i tomàquet 

 
Torrades normals M&M ________________2.00 € 
amb mantega i confitura de maduixa i préssec 

   
Entrepans Flautí  Calents _______________4.20 € 
Llom, salsitxes, bacó o truita  
 
Entrepans Flautí  Freds  ________________3.50 € 
Pernil dolç o fuet o tonyina amb olives o formatge 
tendre  
 
Entrepans Flautí  Freds ________________3.90 € 
Pernil salat o formatge manxec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coulant de xocolata ___________________5.70 €    
amb gelat de vainilla, nata i crumble de galeta 
speculoos    
 

Cookies _____________________________2.25 € 
Galetes espectaculars de xocolata amb llet o amb fruits 
secs o amb lacasitos 
 

Croissant ____________________________1.30 € 
Croissant de mantega recte 
 

Croissant de xocolata ___________________2.40 € 
Croissant de mantega recte farcit de xocolata 

clàssics 


