
much more than just sandwiches much more than just sandwichesmuch more than just sandwiches

 

 

 

 

preu iva inclòs

 

Pastrami

 

The Carrot times

hummus de cigrons, bastonets

de pastanaga i crakers

guacamole artesà amb els seus nachos

les nostres patates braves

5,90 €

7,95 €

5,50 €

Amanides

“green bowl salads” a triar entre

proteïna vegetal

proteïna animal (pollastre)

proteïna animal (salmó fumat)

12,50 € 

10,70 € 

13,50 € 

brots verds, enciams, poma verda, nous, pipes, tomàquet semi sec,

crostons, alvocat amb vinagreta de mostassa suau

 

 

Les nostres hamburgueses de boví

100% (200gr.) inclouen patates fregides

“la bestial” doble cheese burger (400 gr.) 16,50 €
doble cheese burger, salsa especial, cogombres, cascada

de formatge cheddar, doble bacó, ceba confitada i ou ferrat

classic cheese burguer 11,00 €
salsa especial, cogombres, doble formatge cheddar i ceba confitada

Sandvitxos d'autor

 

 

  

“lobster grilled & butter roll”    S/M € 
maionesa, brots verds i patates fregides

“vilobí” 11,50 €
botifarra negra amb all i oli gratinat i ceba confitada

black jack 13,50 €
ceba en dues textures (confitada i cruixent) bacó cruixent,

maionesa, doble formatge cheddar i salsa jack daniel’s

“hot slice” 12,50 €
alvocat natural, rúcula, tomàquet semisec, maionesa especial,

formatge cheddar amb jalapenyos

“hot mango” 15,50 €
rúcula, tac de foie a la planxa, salsa hot mango amb

pastís de patata

“loopy” la més petita i atrevida 4,95 €
pa filipí, maio japonesa, formatge cheddar,

burger de 80 gr. extrafina

extra de patates fregides

extra ou fregit

4,50€
1,80€

carpaccio & tonnato 9,80 €
tallat molt fi, sobre maionesa de tonyina, rúcula i escates de parmigiano

el gran pastrami 13,50 €
pa de sègol, scamorza affumicata, cogombres gegants i mostassa de mel

Els nostres grans clàssics
blanc i negre 17,50 € 
llom de bacallà al punt de sal "casa Rafols", pa de tinta,

bolets xiitake amb all negre gratinat

calamars amb pa de tinta 12,50 € 
ceba al "xup xup" i all i oli

“The Philly cheesesteak” 9,95 €
pa a l'estil "hot dog", “filetó” de vedella tallada fina, ceba

confitada i formatge fos

pulled de galta ibèrica a baixa

temperatura

9,95 €

amb el seu pa “Butter & Roll” 

club sándwich evolucionat 15,50 €
triple pa de curri de motlle, maionesa d'all, enciams, ceba cruixent,

pit de pollastre confitat, bacó, alvocat, tomàquets semisecs,

ou fregit i patates fregides

Pa de coca extreme
pernil ibèric 13,50 €

botifarra negra 8,00 €
gratinada amb all i oli, ceba confitada i polpa de tomàquet

pit de pollastre 9,50 €
amb carbassó, tomàquets semi secs, formatge, herbes aromàtiques

i all i oli suau

mallorquí 8,00 €
amb sobrassada gratinada, dos ous fregits, polpa de tomàquet

i patates palla

el nostre melt  8,00 €    op. alvocat 11,50 €
maionesa especial, tonyina i formatge fos

amb polpa de tomàquet i oli d'oliva extra verge i

Tenim

pa sense gluten

Tel. 933093375

www.carrotcafe.es

carrot_cafe_bcn

Tots els nostres pans són elaborats artesanalment

 

Vegetarians // Vegans

hamburguesa vegetariana 150 gr,

amb opció de pa de coca (vegana)

11,50 € 

feta amb textura de pèsol, coco i espècies, carbassó, tomàquets semi secs,

maionesa i formatge vegà amb xips de verdures

Sucs naturals

el clàsic de pastanaga 3,80 € 
opció amb gingebre natural

pastanaga i suc de tronja 4,10 € 

pastanaga i cogombre 4,10 € 

poma verda àcida 3,90 € 

pur fumat 10,50 €
pa a l'estil "hot dog", pastrami, bacó, ceba confitada,

mozarella fumada i ou ferrat amb patates palla

Steak tartar & butter roll 14,50 € 
150 gr. de filet de boví tallada a mà i macerada amb

la seva salsa, patates palla

Crazy eggs 6,00 € op. pernil ibèric 8,00 €

op. tac foie planxa 10,50 €
pa a l'estil “hot dog”, patates naturals fregides i un parell d'ous fregits trencats

consultes per al·lèrgens no dubti

a informar el nostre equip.

Croquetes artesanes
vedella amb tòfona d'estiu 5 peces 8,75 €


