Tenim
pa sense gluten

Tel. 933093375
www.carrotcafe.es
www.chisandkeik.com
carrot_cafe_bcn
Tots els nostres pans son elaborats artesanalmant

The Carrot times

5,00 €

hummus de cigrons, bastonets de
pastanaga i crakers
el nostre autentic guacamole
amb nachos
mini patates cruixents amb toc de
ceba i salsa alibrava

7,80 €
4,50 €

Sandvitxos D’autor

9,95 €

passiò wasabi

pa de wasabi, enciams, algues wakame, cogombre, taco de tonyina
fet a la planxa, maionesa de wasabi y perles cítriques

calamars amb pa de tinta

11,50 €

blanc i negre

16,95 €

“lobster grilled & butter roll”

22,00 €

encebats al "chup chup" i all i oli

llom de bacallà al punt de sal “can rafols”, pa de tinta,
bolets shitake amb all negre

Les nostres amanides

8,90 €

“Nantucket For Ever”

poma grand smith, gall dindi, maionesa, pipes i
herves provençals

maionesa i brots verds

Les nostres hamburgueses
10,50 € (200gr.) de vedella reposada
pastrami & Vitello tonnato
enciams de temporada, pipes, herves provençals, cogombres
de burrata fresca (125gr) i roastbeef

12,50 €

brots verds, rucula, pipes, torronets de tomàquet i vinagreta de festucs

gegants, escamas de parmigiano, maionesa de tonyina i
mostassa de mel

pastrami & Vitello tonnato

10,50 €

enciams de temporada, pipes, herbes provençals,
cogombres gegants, escates de parmigiano maionesa de tonyina i
mostassa de mel

Pa de curri de motllo
pollastre ras el hanout
amb alvocat i enciams
el nostre club sandwich

9,50 €

clàssica

enciams, tomàquet, cogombre, ceba conﬁtada, bacó,
formatgre cheddar i patates doble gruix

bestial

15,95 €

“vilobí”

10,50 €

gorgonzola

10,50 €

doble hamburguesa classica amb ou fregit

botifarra negre, gratinada amb all i oli i ceba conﬁtada

8,50 €

ceba conﬁtada, rúcula i patates palla

Pastrami

el gran pastrami

12,50 €

pur fumat

10,50 €

pa de sègol, scamorza affumicata, cogombres gegants i mostassa de mel
pa a l’estil “hot dog”, pastrami, bacò, ceba conﬁtada,
mozarella fumada i ou ferrat

Els clàssics
“The philly cheesesteak”

9,50 €

el rústic

9,95 €

pulled de carrillera ibèrica
a baixa temperatura

8,95 €

chivito amb salsa chimichurri

9,50 €

pa a l’estil” hot dog”, ﬁletó de vedella tallada ﬁna,
ceba conﬁtda i formatge
pa de vidre, un parell d'ous ferrats, escalopa de foie,
rúcula, patates palla i oli de tòfona

amb el seu pa “Butter & roll”

pa de vidre ,enciams, maionesa, tomàquet, roastbeef,
ﬁleto de vedella, doble bacó, ou fregit i mozzarella fosa

Pa de coca extreme

12,90 €

pernil ibèric

amb polpa de tomàquet i oli d'oliva extra verge

melt

7,90 €

“Hot slice”

11,50 €

pit de pollastre, mahonesa d,all, ceba crispy, enciams, tomaquet,
alvocat, bacò i formatge cheddar

jack daniel’s fumada amb “word xips”

12,50 €

botifarra negre

7,80 €

Vegetarians // Vegans

bravissima extreme

12,50 €

pit de pollastre

7,90 €

“la gourmet”

16,50 €

mallorquí

7,60 €

roast beef

7,80 €

14,50 €

bol d’amanida de brots verds,
9,50 €
mandonguillles de verdures, tofu, pipes i panses
9,50 €
hambueguesa “exotica” de textura de
pèsol, coco i espècies
pa de curry, guacamole i enciams

much more than just sandwiches

mig alvocat natural, formatge amb “jalapeños”, rúcula i xips especials

enciams, bacó, formatge cheddar i salsa jack daniel’s
pa de curry, guacamole, maionesa ali brava,
formatge amb “jalapeños” i ou ferrat
pa de vidre, rúcula, tatin de poma, escalopa de foie,
salsa jack daniel’s amb patates doble gruix

extra patates doble gruix
per hamburgueses

2,00€

much more than just sandwiches

tonyina, ceba conﬁtada, maionesa i formatge

gratinada amb all i oli, ceba conﬁtada i polpa de tomàquet

amb carbasso, tomaquets semi secs, formatge, herbes aromàtiques
i all i oli suau

amb sobrasada gratinada, dos ous ferrats, polpa de tomàquet
i patates palla

rúcula, formatge i mostassa cremosa

preu iva inclòs

much more than just sandwiches

