CARTA
Pa fet a mà. Ingredients locals. Acabat de fer.

Entrepans
Evita 6.5

Alvocat, ametlles, raves, rúcula, maionesa d’alfàbrega

Ventura 6

Porc rostit amb miso i chutney de mango

Antoni 6

Amanida de pollastre, salsa Cèsar i nous

Barquetes
Selecció de les nostres
barquetes mÉs venudes

elaborades amb pa fresc, per compartir
(2 persones)

Selecció de Clássics 16
(20€ amb 0,5L de vino)

Selecció Vegetariana 14
(18€ amb 0,5L de vino)

Marti 7.5

Salmó fumat, labneh, ratlladura de llimona i rúcula

Monumental 9

Estofat de costelles de vedella, salsa de
ceba caramelitzada, bolets, allioli
i tomàquet lleugerament escalivat

Serra 6

Xoriç, espinacs, pebrots del piquillo i
maionesa de romesco

Salut 6.5

Bolets portobel·lo, ceba dolça i formatge blau

Vegana 6.5

Pebrots del piquillo amb pastanagues en escabetx,
magrana i humus

Amanides d’Hivern
César amb nous, parmesà, crostonets de pa torrat
amb pollastre 7,5€ / sense pollastre 6,5€

Kale i Cigrons Torrats 6.5

Amb magrana i amaniment de tahina i iogurt

Sopes d’Hivern
Tomàquet i Pebrots del
Piquillo Escalivats 5
Llenties amb Aspècies de l’Índia 5

Bonanova 6

SelecciÓ de Flautes

Fontana 8

Selecció d’Entrepans i Biquini 3.5

Pollastre rostit amb all i maionesa d’herbes
Pulled pork y kimchi

Entrepà del Món

Selecció variable inspirada en els
millors entrepans del món
• CONSULTA’NS •

Margarita Bikini 4.5

Mozzarella, alfàbrega, tomàquets secs

Pep 4.5

Tomàquet i xistorra fresc a la brasa

Pa amb Tomàquet 2.5

Vegans i altres dietes especials: consulta'ns i crearem alguna cosa.
Informació sobre al·lèrgens: Utilitzem freqüentment aquests ingredients als nostres plats, per tant, encara que el teu plat no en
tingui, pot ser que contingui traces — llet, ous, cereals amb gluten (blat, sègol i civada), peix, pacana, soja, cacauets, sèsam, mostassa, api. Pregunta’ns si tens algun dubte.

BEGUDES
Begudes Calentes

Begudes Fredes

Espresso

Cervesa 2

Sol / Doble 1.5 / 1.8

Blanc / Negre / Sangria / Vermut

Cafè amb Llet / Tallat 2

Copa / Per compartir 0,5L 2.3 / 6

Flat White 2.8

Coke / Coke Zero / Fanta / Sprite
350ml / 500ml 2 / 2.5

Cappuccino 2.8

Sucs "Minute Maid" 2

selecció de tes 1.5

Font D’Or 2
Vichy Catalan 2.5

Els Nostres Proveïdors
Escollim els nostres proveïdors pels seus coneixements, la professionalitat i la qualitat.
Ens abasteixen el pa, les verdures, la carn, el formatge, el cafè i els pastissos més frescos
basant-se en la seva experiència i amb orgull per allò que fan.

Pa

Cloudstreet

Ingredients
Frescos

Sant Antoni
El Mercat

Vins

La Festival

Kimchi

Mellow Sheng

Els Nostres Entrepans
Els nostres entrepans són sempre acabats de fer: res no es posa en fred dins d’una bossa ni es manté
calent sota una bombeta esperant que arribis. Comprem ingredients frescos cada dia:
no es compra res congelat. Totes les nostres salses i els ingredients són preparats
per nosaltres mateixos o per persones que coneixem personalment.

Autèntic. Fresc. Millor. Tot el que fem.
Segueix-nos:

Facebook.com/SandwichCraftBarcelona/
Instagram @sandwich_craft

