NÒRDICA

8,90€

BURRATA XL

8,90€

LA NOSTRA CÈSAR

8,90€

IBÈRICA

8,90€

1900

Fulles fresques, salmó fumat, alvocat, mostassa verda i sèsam

Rúcula, tomàquets cherry, burrata de 150g, pesto rosso casolà
i olives negres

CARTA

Fulles de cabdell, pollastre ecològic arrebossat amb panko,
parmesà i salsa Cèsar
Fulles fresques, pernil ibèric, rul·lo de cabra sellat a la planxa,
anous i vinagreta balsàmica

0
0

TAPES
BRAVES de la CASA

4,50 €

NATXOS (Formatge Cheddar, guacamole,)

4,90 €

FINGERS de POLLASTRE

5,90 €

(Tires cruixents de pollastre amb maionesa de curry)
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7,50 €

Bacó, llom i formatge havarti

OUS TRENCATS tofonats amb PERNIL IBÈRIC

6,90 €

ESPECIAL

CALAMARSETS FREGITS amb ALLIOLI CÍTRIC

6,90 €

Guacamole, salmó fumat i ou ferrat

HUMMUS DE CIGRONS

5,90 €

1900

PIZZES
5 FORMATGES

10,90 €

Mozzarella, tomàquet, edam, formatge de cabra, gorgonzola,
roquefort i orenga

BOLONYESA
Mozzarella, tomàquet i carn de vedella picada

GORGONZOLA

11,90 €
11,90 €

Mozzarella, tomàquet, pernil ibèric, pera, ceba caramel·litzada

Hamburguesa de pollastre, fulles fresques, tomàquet, bacó,
ceba, formatge cheddar i ou ferrat

9,50 €

Hamburguesa de vedella, fulles fresques, tomàquet, ceba,
formatge i bacó

9,50 €
9,50 €

HAMBURGUESA DE FOIE

Llonganissa oberta, ceba caramel·litzada i romesco cassolà

9,90 €

TOFONADA

Pernil ibèric, formatge brie, tòfona

TORRADA DE POLLASTRE I FOIE

Pollastre, ceba caramel·litzada i foie

TORRADA DE POLLASTRE ROSTIT

Pollastre rostit, sobrassada i mel

TORRADA MEXICANA

Guacamole, tomàquets cherry, ceba encurtida i coriandre

HAMBURGUESA DE SALMÓ

9,50 €

0
0

10,90 €
10,90 €

Mozzarella, tomàquet, pernil dolç, formatge i orenga

ITALIANA

12,90 €

Salsa de tomàquet, pesto rosso, cherries, olives negres,
rúcula, oli d’alfàbrega i burrata

LA VEGANÍSSIMA

12,90 €

Base de crema de carabassa rostida, shiitakes laminats,
tomàquets cherrys branca confitats i pols d'anous

SOBRASSADA
Mozzarella, tomàquet, formatge brie, sobrassada i mel.

11,90 €

BROWNIE

4,50 €

0
0

HAMBURGUESA GOURMET

CARTA DE VINS

9,50 €

GOTIM BRU (D.O. Costers del Segre)

12,00 €

PETIT BALDOMÀ (D.O. Costers del Segre)

12,00 €

MARQUÉS DE BURGOS (D.O. Riv. del Duero)

16,00 €

PISSARES (D.O. Priorat)

19,00 €

COM GAT I GOS (D.O. Catalunya)

12,00 €

Hamburguesa de 200 gr de vedella i porc, ceba
caramel·litzada i acompanyat de patates naturals
fregides i foie. Servida al plat.

Mozzarella, bacó, crema de llet, oli de trufa i ceba

PERNIL DOLÇ

8,50 €

alvocat, ou i mostassa especial)

i formatge gorgonzola

CARBONARA

4,50 €

NEGRES

Salmó fumat a la planxa, fulles fresques, tomàquet,

9,50 €

CARROT CAKE

Pastís de pastanaga

8,50 €

Hamburguesa de vedella, fulles fresques, tomàquet,
formatge de cabra i ceba

9,50 €

5,00 €

7,50 €

HAMBURGUESA “SABOR EXTRA”

4,90 €

COULANT de XOCOLATA

(10 minuts de preparació)

HAMBURGUESA DE CABRA

8,50 €

CLÀSSICA

4,50 €

Hamburguesa de vedella, fulles fresques, tomàquet, foie,
parmesà i melmelada de maduixa

ESCALIVADA

HAMBURGUESA 1900

9,50 €

CHEESE CAKE

Pastís de formatge amb coulis de fruits vermells

9
1

HAMBURGUESES

Pebrot vermell, albergínia i ceba escalivats, tonyina, anxoves
i pinyons torrats

POSTRES

Pastís de xocolata i anous amb gelat de vainilla

TORRADES

CROQUETES DE BOLETS I FOIE (4 u.)

(Acompanyat amb bastonets de pastanaga i carabassó)

disseny i impressió - www.ink30.com

AMANIDES
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Passeig de l’Estació, 49 · 25600 BALAGUER · Tel. 973 983 605

BLANCS
PETITES ESTONES (D.O. Terra Alta)

14,00 €

PALOMO COJO (D.O. Rueda)

12,50 €

XITXAREL·LO (D.O. Penedès)

14,50 €

BALBI SOPRANO

14,00 €

(Vi dolç) (D.O. Moscato d'Asti de Piemonte)

