NOVETATS
TAPES
CROQUETES CASOLANES DE POLLASTRE AL CURRY

1,10 € unidad

CROQUETES CASOLANES DE PERNIL IBERIC

1,50 € unidad

CROQUETES CASOLANES DE CUA DE BOU

2,20 € unidad

SSAM DE CANSALADA DE PORC DE LA GARROTXA
4,10 €
Ssam de cansalada de porc de la Garrotxa cuinada a baixa temperatura acompanyada de salsa coreana de
Xiles fermentats, melmelada de tomaquet, ceba vermella adobada i blat de moro fumat. 2 Unitats
ALETES DE POLLASTRE
5,90 €
Aletas de pollastre de corral en doble cocció banyades en salsa picant amb tocs thais i indis

HAMBURGUESES
LA MEXICANA
12,40 €
Formatge Cheddar, kikos, ceba vermella encurtida, bacó, guacamole i allioli de Xile Chipotle fumat.

ELS NOSTRES POSTRES CASOLANS
CHEESE CAKE
5,30 €
Pastís de formatge de ovella, acompanyat de crumble de mantega de L’Alt Urgell DOP, gelat de maduixa i
coulis de fruits vermells.
BROWNIE
5,30 €
NYC Brownie, acompanyat de crumble de xocolate 80% de cacao i gelat de maduixa.

LES NOSTRES TAPES

PATATES BRAVES
Patates braves casolanes amb salsa brava i allioli.

RACIÓ 5,10 € / ½ RACIÓ 3,50 €

PATATES BRAVES “CENTRAL BURG”
Patates braves casolanes amb salsa brava picant.

RACIÓ 5,10 € / ½ RACIÓ 3,50 €

ANELLS DE CEBA
Cruixents anells de ceba amb salsa de pebrots del piquillo.

RACIÓ 5,10 € / ½ RACIÓ 3,50 €

CROQUETES DE CARN D'OLLA
Croquetes de carn d'olla en bressol d'enciam.

RACIÓ 5,40 € / ½ RACIÓ 3,70 €

NACHOS “CENTRAL BURG”
RACIÓN 9,50€
Nachos amb Beef Chili, formatge Cheddar, guacamole i ceba vermella adobada
NACHOS
Nachos amb formatge cheddar, guacamole i Jalapeños.

RACIÓ 5,90 € / ½ RACIÓ 4,20 €

FORMATGE D'OVELLA
Formatge d'ovella de Burgos amb pa amb tomàquet.

RACIÓ 5,70 € / ½ RACIÓ 3,90 €

OUS ESTRELLATS AMB PERNIL IBÈRIC DE GLA
RACIÓ 10,80 € / ½ RACIÓ 6,50 €
Llit de patates fregides casolanes amb ous de pagès estrellats i encenalls de pernil ibèric.
OUS ESTRELLATS AMB FOIE
RACIÓ 10,80 € / ½ RACIÓ 6,50 €
Llit de patates fregides casolanes amb ous de pagès estrellats i encenalls de foie.
OUS ESTRELLATS AMB FORMATGE CABRALES
RACIÓ 9,00 € / ½ RACIÓ 5,50 €
Llit de patates fregides casolanes amb ous de pagès estrellats i encenalls de formatge Cabrales.
PERNIL IBÈRIC DE GLA JOSELITO
Plato de jamón ibérico con pan con tomate.

RACIÓ 16,50 €

BRIE ARREBOSSAT
Quadradets de formatge Brie arrebossat amb melmelada de nabius.

RACIÓ 5,90€

LES NOSTRES AMANIDES

CABRA
9,20 €
Mesclum d'enciams, tomàquets cherrys, medallons de formatge de cabra, mesclum de fruits secs, encenalls
de bacon saltejats i vinagreta de mostassa de Dijon.
SALMÓ
9,20 €
Mesclum d'enciams, tomàquets cherrys, lascas de salmó fumat, cogombrets, vinagreta d'anet i poma.
CAPRESE
9,20 €
Tomàquet, mozzarella di bufala, olives d'Aragó, orenga, alfàbrega i vinagreta de Mòdena.
CONTRASTOS
9,20 €
Mesclum d'enciams, tomàquets cherrys, blat de moro torrat triturat, fruites del bosc, pinya, formatge
parmesà rallat i vinagreta de mostassa de Dijon.
CARPACCIO DE TOMÀQUET
9,20 €
Tomàquet, ceba vermella, olivada d'olives negres, tàperes, ruca.

LES NOSTRES HAMBURGUESES
PEKIN
12,40€
Ceba caramel·litzada, jalapeños, bacó, canonges, salsa Hoisin i blat de moro torrat triturat.
BERLIN
12,40€
Formatge Cheddar, bacó, cogombret laminat i salsa alemanya.
TÁRTARA
12,40 €
Formatge Emmental, bacó, anell de ceba, canonges i salsa tártara.
CATALANA
12,00 €
Ceba caramel·litzada, tomàquet, bacó i mouselina d'all.
CHIMICHURRI
11,40 €
Ceba caramel·litzada, tomàquet, bacó i salsa Chimichurri.
CHAMPI
11,40 €
Ceba caramel·litzada, formatge Emmental, xampinyons saltejats.
DIABLO
12,00 €
Ceba caramel·litzada, salsa de tomàquet provençal, guacamole i Xile.
EGIPTO
13,30 €
Ceba caramel·litzada i medalló de foie caramelitzat.
CENTRAL BURG
14,70 €
Ceba caramel·litzada, formatge Brie, medalló de foie i niu de pernil ibèric de gla.
MONTAÑESA
12,00 €
Ceba caramel·litzada, ruca, medalló de formatge de cabra i melmelada de tomàquet casolana.
ASTUR
12,40 €
Ceba caramel·litzada, formatge Cabrales i compota de poma casolana.
FRANCIA
12,80 €
Ceba caramel·litzada, tomàquet, albergínia a la graella, formatge Brie i mostassa de Dijon.
BBQ
11,80 €
Ceba vermella,formatge Emmental, bacó i salsa barbacoa.
SES ILLES
12,40 €
Sobrassada de Mallorca de porc negre, mel i formatge de Maó curat.
LA REPERA
12,40 €
Compota de pera, ruca, nous torrades i formatge Idiazabal.
CHEESE
10,00 €
Ceba caramel·litzada i formatge Emmental.
CLASSIC
12,40 €
Ceba caramel·litzada, formatge Emmental, enciam, tomàquet i bacó.
YANKEE
12,40 €
Ceba caramel·litzada, bacó, formatge Emmental i ou de pagès fregit.

LES NOSTRES HAMBURGUESES SÓN DE 175 GRAMS DE CARN DE BOU, AMB PATATES
FREGIDES.

LES NOSTRES ESPECIALITATS

CARPACCIO DE CARN BOU
12,50 €
Carn de bou, vinagreta de Parmigiano, ruca y encenalls de DOP Parmigiano Reggiano
LA VEGETAL
10,50 €
Ceba caramel·litzada, xampinyons, albergínia, carbassó, formatge Brie, tomàquet confitat, salsa romesco.
STEAK TARTAR
17,00 €
Exquisida carn marinada i tallada a ganivet, torrades de pa i pètals de sal.

ELS NOSTRES POSTRES
CHEESE CAKE
BROWNIE
TARTA SACHER
MOUSSE DE LLIMONA
COULANT DE CHOCOLATE
TRUFES (UNITAT)

5,30 €
5,30 €
5,00 €
5,50 €
4,70 €
0,90 €

