FAST
BAR
Braves amb salsa Betlem | 4,8€
Escopinyes al vapor| 13,9€
Plat de formatges de pastor| 12,5€
Pa amb tomàquet | 3,9€

Olives macerades | 3,9€
Colmado Mix| 7,4€
2 filets d'anxova | 4€
Paperina de xips | 2,5€

EN PLAT DE PICNIC

SOBRE RODES

Ideals per "menjar alguna cosa ràpida" sense renunciar a la
qualitat. Plats exclusius del Fast Bar i mitges racions de l'Slow
Restaurant adaptades | per la barra.

Selecció de les propostes
de més èxit que oferim
al nostre foodtruck.

AMANIDA CÈSAR

LLENTIES
AMB FOIE

BURGER
DE TXULETÓN

Guisades amb un brou d'ànec i
foie a la planxa.
14,5€

Entrepà d’hamburguesa de
“txuletón” i galta de vedella.
12,5€

TERRINA DE XAI

FALÀFEL

Confitat, amb una crema
d'albergínia fumada, salsa
agra i pesto de menta i ruca.
11,9€

Servits amb quètxup de
pastanaga i salsa blanca.
4,8€

Enciams variats, pollastre a la
graella, bacó i salsa Cèsar.
9,9€

CEVICHE
DE TONYINA
Amb "leche de tigre", crema
d'alvocat i moniato.
14,5€

OSTRA DEL DELTA
Servida amb puré d'Api-nap
i poma àcida i escalunya
envinagarada.
3,9€/unitat

TORRADA
DE TÀRTAR
De vaca vella i anguila sobre
torrada fina de pa massa
mare.
10,8€

GALTA
DE VEDELLA
Brasejada com un fricandó,
amb patata al caliu i xiitake.
13,9€

RAJADA
AMB SUQUET
Gratinada amb muselina d'all
negre i escarola saltejada.
13,5€

MOLLETE
DE PORCHETTA
Entrepà de porchetta farcida de
bolets, fonoll i crema agra.
12€

PLAT
COMBINAT
Tots els migdies no
festius entre setmana,
tasta els nostres
“Plats combinats Bicnic”:
• Plat principal del dia
amb acompanyament
• Postre / Cafè
• Beguda

15€

TAKE AWAY
Emporta’t a on vulguis el teu
menú per fer el Bicnic allà a on
vulguis!

TORRADA VEGETAL
Pa de sègol amb albergínia,
pesto de ruca i cogombrets.
8€

PASTA RAGOUT
De vedella estofada amb vi
negre i mantega trufada.
12,8€

Acompanya el teu plat amb:

CREMA DEL DIA /  BOL D'AMANIDA
4,5€/unitat

Demana el teu Carnet Bicnic
i acumula Pig Coins amb cada
consumició al Fast Bar. OINK!

Si teniu al·lèrgies o intoleràncies
alimentaries pregunteu a l'equip abans
de demanar • Preus amb IVA Inclòs

POSTRES EN GOT I CULLERA

•CRUMBLE DE POMA | 5,9€
•RECUIT AMB FRUITA | 5,9€

PIG COINS:

•LLIMONA PELADA | 5,9€
•MOUSSE BLANCA| 5,9€

