descarrega
la nostra app
Tel. 933093375
www.carrotcafe.es

Les nostres amanides
tres quinoes

7,50

tonyina

7,50

blanca, negre i vermella, espinacs frescos, enciams verds,
rúcula, cintes de pastanaga, nous i ﬂocs de sègol

espinacs frescos, rúcula, panses, tomàquets semisecs i mel

€
€

7,80 €

Nantucket

poma verda granny Smith, gall dindi, pipes, herbes provençals,
germinats i maionesa

pastrami amb ous poche

enciams de temporada, petits “crustonets”, pipes, herbes
provençals, cogombres gegants i mostassa de mel suau

de burrata fresca (125gr) y roastbeef

10,50 €
12,50 €

enciams, rúcula, tomàquet semisec, pipes, petits “crustonets”,
olives negres i vinagreta de pistatxo

guacamole, enciams, rúcula i vinagreta

6,50

verdures del día
amb salsa romesco

mortadel·la de senglar trufat

compota de poma, rúcula i salsa barbacoa

porchetta

€

7,10 €

7,10 €
9,50

crema de xampinyons a l’aroma de tòfona i mozzarella fumada

pulled pork a baixa temperatura

“pop a feira”

pa de brioix, cremòs de patata amb xoricet, pota de pop
tallada , oli d'oliva, pebre vermell i sal marina

8,50
7,50

crema de xampinyons a l'aroma de tòfona, scamorza affumicata,
i tomaquets semisecs

€
€
€

much more than just sandwiches

9,95 €
18,00 €

Els grans clàssics
el gran pastrami

10,95 €

pastrami mexicà

10,50 €

amb pa de sègol, scamorza affumicata, mostassa de mel
i cogombre gegant
foccacia torrada i planxada, guacamole, chiles i
formatge cheddar

pepito de “ﬁletó” de vedella

8,50 €

llamantol senser, marcat a la planxa, maionesa, sal marina,
enciams, i el seu característic pa de brioix , acompanyat amb
una amanida de rucula, tomaquets semisecs i encenalls de grana padano

cubà amb focaccia torrada

7,20 €

Les nostres hamburgueses

pa rústic

un parell d'ous ferrats, escalopa de foie, rúcula,
patates palla i oli de tòfona

9,95 €

el nostre chivito amb pa rústic

9,50 €

el nostre bikini extra llarg

5,70 €

gules del nord a la bilbaina

9,95 €

“lobster roll evolucionat”

gall dindi amb pa de “curry” 150 gr.

poma granny Smith, enciams, maionesa, pipes i herbes
provençals

22,00 €

7,90 €

xai “Halal” certiﬁcada 150 gr.

10,50 €

Jack Daniel’s fumada amb “word xips”

12,50 €

200 gr. de vedella, enciams, baco, formatge cheddar i
salsa “Jack Daniel’s”

clàssica de 200 gr.

salmó, crema de formatge, enciams, rúcula i vinagreta suau

Focaccia “cruixent”

pa de wasabi, tac de tonyina fet a la planxa, spaghettis
de mar, enciams, cogombre laminat, maionesa de wasabi,
esperiﬁcacions i algues cruixents de wasabi

de vedella, enciams, tomàquet, cogombre, ceba conﬁtada,
bacó, formatge cheddar i patates doble gruix

Bagel “artesanal”
de te matcha

passió wasabi

enciams de temporada,espècies i salsa tzatziki

Barreta multicereal
salmó fumat

Sandvitxos especials

bestial de 400 gr.

composta de dues hamburgueses de 200 gr. de vedella,
ou fregit, enciams, tomàquet, cogombre, ceba conﬁtada,
bacó, formatge cheddar i patates doble gruix

8,95 €
15,95 €

la “tremenda” de 200 gr. dos formatges 16,90 €
de vedella, amb pa rústic, rúcula, tomàquets semisecs, burrata
fresca de 125 gr., fulles d'alfàbrega, grana padano

la “rossini” de 200 gr.

pa rùstic, rúcula, escalopa de foie, salsa al vi d'oporto,
sal i oli de tòfona amb pastís de patata graten

16,95 €

“bravísima” de 200 gr.

11,50 €

gorgonzola de 200 gr.

10,50 €

pa de curry, llit de rúcula, salsa brava, formatge cheddar i ou poche
de vedella, rúcula i ceba conﬁtada

jalisco de 200 gr.

9,95 €

pa de baguette especial, formatge, ceba conﬁtada i
polpa de tomàquet
mostassa, porc rostit, pernil ibèric, formatge i “jalapeños”

maionesa, enciam, tomàquet, doble bacó, roast beef, carn
de “ﬁletó”, ou fregit, mozzarella fosa i steak sauce
amb porchetta, formatge i focaccia torrada

amb pa de tinta, i rúcula

Pa de coca del Maresme
anxoves del cantàbric “0”

11,80 €

pernil ibèric

12,25 €

5 unitats , amb polpa de tomàquet, oli verge extra amb
paté d'olives negres
amb tomàquet i oli d’oliva

verdures rostides al forn

7,50

€

el nostre melt

7,30

€

pit de pollastre

7,80 €

mallorquí

7,50 €

amb formatge de cabra fos

tonyina, guacamole, ceba conﬁtada i formatge cheddar
fet a la planxa, verdures de temporada, formatge,
herbes aromàtiques, tomàquets semisecs i “all i oli” suau
sobrassada gratinada, polpa de tomàquet, ous ferrats
amb patates palla

roast beef

7,80 €

de vedella, guacamole, nachos, salsa de chiles i salsa de formatge

rúcula, formatge i mostassa cremosa de gra

much more than just sandwiches

much more than just sandwiches

preu iva iclòs

