FAST
BAR
Propostes pensades per compartir i gaudir amb
la nostra acurada selecció de vins, cerveses i
cocktails.

4€
12,5€
4,9€
8,6€

ELS COMBIS
DEL MIGDIA
Tasta els nostres
combinats cada migdia
d’entre setmana
(no festiu)

3,9€

Tu tries entre:

2,5€

#TORRADA
VEGGIE
#ENTREPÀ
DE PORCHETTA
#BURGER
DE TXULETÓN

14,5€
3,5/4,3€/u.
10,8€
9,8€
8,9€
16,5€
10,6€

I ho acompanyem amb:
+ Patates fregides
+ Amanida
+ Postre / cafè
+ 1 Beguda

14,5€
13,9€

NOMÉ
ER

S!

• ANXOVES » 2 filets d’anxova del país amb “picos”
• FORMATGES DE PASTOR » De diferent tipus de llet i maduració
• FUET “CASA RIERA ORDEIX” » Amb pa amb tomàquet
• PLAT DE PORCHETTA » Embotit, rostit i farcit de bolets
• OLIVES MACERADES » Amb amaniment Bicnic
• XIPS ”BONILLA” » Paperina de xips fregides amb oli d’oliva
• TÀRTAR DE TONYINA » Amb “leche de tigre” i “ají amarillo”
• OSTRA DEL DELTA » Al natural / Amb puré d’apinab i poma àcida
• TÀRTAR DE VACA I ANGUILA » Sobre una torrada fina de pa massa mare
• VERAT ESCABETX » Cremes de pebrot, albergínia i ajoblanco d’anacard
• BROQUETES SSAM » De pollastre a l’estil “street food” asiàtic (2 un.)
• ENTRECOT TRUFAT » De vaca vella, a la graella
• CALAMAR ADOBAT » A la planxa i amb maionesa d’alfàbrega
• LLENTIES AMB FOIE » Guisades amb brou d’ànec, foie a la planxa i piparra
•GALTA BRASEJADA » Galta de vedella i puré de nyàmera
• BRAVES BICNIC » Amb salsa “arromescada” del Betlem
• BUNYOLS DE BACALLÀ » Pebrot del Piquillo caramel·litzat
• CROQUETA BICNIC » De musclos amb curri
• FALÀFELS » Amb quètxup de pastanaga i salsa blanca
• BURRATA » Síndria a la brasa, alfàbrega i vinagreta balsàmica
• TORRADA VEGETAL » Pa de sègol amb vegetals i oli de tòfona
• AMANIDA CÈSAR » Enciams variats, pollastre, bacó i “Salsa Cèsar” Bicnic
• PA:
- De massa mare » Cistella amb dos tipus de pa
» De massa mare i amb oli d’oliva extra verge
- Amb tomàquet

P

El Fast Bar és la barra del Bicnic, l’espai on “picar
alguna cosa ràpida” i informal sense renunciar a
la qualitat.

15€

4,8€
8,9€
2€/unitat
5,5€
9,4€
8,5€
9,9€

PIG COINS:
Demana el teu Carnet i amb
cada consumició al Fast Bar,
acumularàs Pig Coins. OINK!

4€
4,5€

POSTRES BICNIC
Pregunta per la oferta al nostre equip

5,9€/Unitat

Plats/Propostes vegetarianes
Si teniu al·lèrgies o intoleràncies
alimentaries pregunteu a l’equip abans
de demanar • Preus amb IVA Inclòs

