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LES HAMBURGUESES

Hamburguesa Completa 12,00 €
150 grs de carn de vedella, Ceba, tomàquet, bacó i formatge amb salsa especial de la casa
Hamburguesa de Pollastre  12,00 €
Pollastre arrebossat amb salsa tàrtara, crema de formatge cheddar, tomàquet i enciam.
Hamburguesa Doble amb crema de formatge 14,00 €
Dues hamburgueses de 100 grs. amb crema de cheddar,  formatge edam, bacon i salsa especial
New Yorker 12,00€
Dues hamburgueses de 100 grs planxades, ceba crua cogombretes dolces i crema de cheddar

* Pel vegetarians adaptem la Hamburguesa Completa i la New Yorker amb la opció Vegana de Better Balance 
* Disposem de pa de hamburguesa per a celíacs
* Totes les hamburgueses van amb guarnició de patata i moniato fregits amb salsa BBQ

ELS ENTREPANS 

PER PICAR I COMPARTIR 

Patatas bravas 7,15€
Croquetes casolanes de Pota Blava  1,80
Croquetes de pernil ibèric  1,80
Croquetes de Carn d´olla 1,60
Calamars a l’andalusa  8,00
Brie cruixent amb melmelada de tomàquet (4U.) 7,90
Amanida russa  7,25
Got de Gaspatxo (temporada)  flauta 3,50
Pernil ibèric amb pa amb tomàquet (100grs) 18,00
Nachos amb “guacamole” , “jalapeños “ i crema de cheddar 7,50
Gyozas Vegetals amb salsa sweetchilly (5U.) 8,00
Pintxo de truita de patates 4,50

LES AMANIDES

Formatge fresc de cabra cruixent amb ceba caramel·litzada i vinagreta cítrica de sèsam 10,50 €
Amanida de quinoa amb verdures, ruca i melmelada de tomàquet 10,50 €
Amanida Cèsar, pit de pollastre arrebossat, formatge grec i crostons de pa  10,50 €
Amanida i vegetals amb tonyina, espàrrec XL i ou dur  10,50 €
Tomàquet i mozzarella fresca amb olives negres i pesto  10,50 €

ELS PRINCIPALS 

Bistec de vedella con patates fregides i ou fregit 10,50 €
Botifarra amb pebrots de padró i mongeta blanca 10,50 €
Pit de pollastre amb pasta 10,75 €
Milanesa de pollastre amb patates fregides i amanida 11,50 €
Salmó fresc a la planxa amb arròs i verdures 12,65 €
Arròs cantonès (Pollastre, gambes o verdures) 10,50 €
Yakisoba amb pollastre o vegetals 10,50 €
Burguer cruixent  de col Kale i espinacs verdures amb tofu a la soja 10,00 €
Hamburguesa de NO CARN Better Balance amb espàrrecs verds i moniato 11,00€
Plat de pasta amb salsa de tomàquet 9,35 €
Plat de patates fregides  7,15 €
Entrecotte de vedella a la graella (300grs) 18,00 €
PPota Blava guisat amb guarnició  18,00 €

LES PAELLAS 

Paella de Pota Blava 17,00€
Paella de marisc 16,00€
Fideuà 16,00€

LOS PLATOS PARA NIÑ@S 

Combinat infantil (pasta amb tomàquet, finguers i patates fregides) 10,00 €    
Macarrons amb tomàquet  5,50 €
Pizza margarida  9,35 €
Finguers de Pollastre  8,25 €
Hamburguesa al plat amb patates rosses o amanida  7,50 €

Els freds
Pernil serrà  3,80 €
Pernil dolç  3,70 €
Pernil dolç i formatge  3,95 €
Gall d`indi Brasejat  3,80 €
Formatge  3,60 €
Formatge manxec 4,80 €
Tonyina  4,25 €
Fuet 4,00 €
Pernil ibèric  7,50 €
Sandvitx de tonyina  5,00 €
Enciam, tonyina, maionesa, rodanxes de tomàquet i 
olives farcides
Sandvitx vegetal  4,50 €
Enciam, ruca, maionesa amb soja, talls de tomàquet, 
cogombre i pastanaga ratllada.
Especial de la casa 5,50 €
Enciam, ruca, maionesa amb soja, talls de tomà-
quet, cogombre i pastanaga ratllada, Pernil dolç 
i formatge

Els entrepans es serveixen amb pa amb tomàquet.
La tarifa dels mitjans entrepans, només pels freds, 
serà de el 60% de el preu normal.

Els Calents
Llom  4,95 €
Bacon  4,95 €
Bacon formatge 6,00€
Bistec vedella  6,00 €
Botifarra 7,75 €
Frankfurt 5,00 €
Frankfurt Vegetarià Better Balance  5,00 €
Pollastre a la planxa  5,50 €
Bikini  4,00 €
Pernil i formatge en pa anglès torrat 
Bikini de gall dindi i formatge  4,00 €
Truita francesa  5,25 €
Truita de Patates 5,50€

Suplements
Formatge  1,00 €
Formatge Ratllat  1,20 €
Salsa (a l’-i-oli, maionesa ...)  1,00 €
Tomàquet (tall)  0,75 €
Pebrot fregit  1,00 €
Bacon 1,50€
Ceba 0,75 €
Pa  1,20 €
Pa torrat amb tomàquet  1,50 €

* Disposem de pa per a celíacs

Aquest establiment disposa d’informació en matèria d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries sobre els plats que 
servim.
Per la seva seguretat, si vostè és al·lèrgic o intolerant a cap aliment, preguem consultin el personal sobre els proces-
sos d’elaboració dels diferents plats.

Els preus al xiringuito   i terrasses s’incrementen un 10%
L’ IVA a l’10 % està inclòs en el preu.


