SUCS

33 Cl /50 Cl

BASE (Taronja/pastanaga/poma)
Base + 1 Ingredient
Base + 2 Ingredients
Ingredient Extra

3.50 €/4.50 €
3.75 €/4.75 €
4.00 €/5.00 €
0.25 €/0.25 €

Taronja + pastanaga + gingebre + un toc de
llimona.

TROPICALIT

Mango+ plàtan + poma + kiwi

ILLA DONES

3.95 €

PANTERA ROSA

4.50 €

DIGEST BOOST

4.95 €

SELVA SMOOTH

4.95 €

TIGER MILK

4.90 €

BALI

5.50 €

SUMMER NIGHT

4.50 €

MIDNIGHT

4.50 €
5.50 €

Coco + plàtan + maduixa
Pinya + maduixa + civada
Civada + papaia + maduixa

Ingredients: Taronja, pastanaga, poma, mango,
papaia, pinya, kiwi, maduixa, llimona, pera, plàtan, aranja, api, remolatxa, espinac.

SUMMER TAN

BATUTS

Civada + fruits del bosc
3.90 €/4.90 €

Alvocat + festuc + plàtan
Maduixa + pinya + mango + papaia

3.90 €/4.90 €

Maduixa + papaia + plàtan

ENERGY BOOST

3.90 €/4.90 €

LA PRESSUMIDA

3.90 €/4.90 €

BARREJA DE 4 FRUITES

LEVEL UP

4.10 €/5.10 €

*Beguda d’ametlla, opció a beguda de civada.

LLIMONADA MENTA

3.75 €/4.75 €

LLIMONADA MADUIXA

3.75 €/4.75 €

TULSI EVERGREEN

4.10 €/5.10 €

SUNSET

3.99 €/4.99 €

GOLDEN

3.90 €/4.90 €

Remolatxa + gingebre + poma + api + llimona
Maduixa + pera + pinya + poma
Plàtan + papaia + kiwi + espinac + pera
Llimonada + menta

Llimonada + maduixa

Espinac + api + poma + cogombre + àloe vera

Cacau + coco + plàtan

Remolatxa + pastanaga + gingebre + taronja
Pera + mango + toc de menta

SUPLEMENTS
Spirulina
Guaraná
Fruits secs
Gingebre
Ginseng
Vainilla				
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SUCS

BATUTS

SUPLEMENTS

1.50 €
2.00 €
1.00 €
0.75 €
1.00 €
1.50 €

CERVESES
Heineken Media.
Budweiser
Estrella Galicia Media.
Canya 			
Radler			
gerra de cervesa
Alhambra 		
Coronita		
Sensa gluten 		
1906			
Desperados			

VI ROSAT
2.50 €
2.50 €
2.30 €
2.50 €
4.50 €
3.30 €
3.30 €
3.30 €
3.00 €
3.50 €

13.90 €
14.90 €
18.90 €
22.90 €
14.90 €

18.90 €
15.00 €
18.00 €
21.90 €
32.90 €
39.00 €

CAVA
Prima vides 		
Cim del Turó		
Cava Tulsi

WHISKEY
Black Label 		
Knockando		
Burbon MakersMark
Baileys Vegan Almond Milk
Chivas Regal
Jack Daniel’s
J&B
Red Label
Ballantines

8.50 €
10.00 €
9.50 €
4.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
7.00 €

19.90 €

VI NEGRE
Rairat 			
Legaris Roble		
El Pispa			
Baigori (crianza roja)
Valenciso reserva
Priorat 		

12.90 €

2.50 €

VI BLANC
Raimat chardonnay
Can Matons		
Legaris Verdejo 		
Intramurs 		
Gran Bazán		
Anec Nut

Vol d’anima			

14.90 €
21.90 €
11.95 €

RON
Havana club 5 años
Bacardí			
Brugal			
Ron Barceló Imperial
Ron Barceló

8.50 €
6.50 €
7.00 €
11.00 €
7.50 €

BRANDY
Gran Duque de Alba		

8.00 €

Coca-cola
Coca-cola Zero
Nesté
Aquarius
Sprite
Redbull

2.50 €
2.50 €
2.50 €
2.50 €
2.50 €
2.50 €
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begudes alcohòliques

VODKA
Smirnoff
Absolute Vodka		
Moskouskava		
Beluga

CAFE I TE
6.00 €
7.50 €
7.00 €
10.00 €

gin
Tanquerey		
Seagram’s 		
Beefeater		
Citadelle 		
Bombay Gin		
London Dry Gin 		
Hendrick’s
Puerto de Indias		

Cafè
Cafè amb beguda vegetal
Te Negre
Camamilla/menta poliol
Massala Chai			

POSTRES
8.00 €
7.00 €
7.00 €
10.00 €
8.00 €
10.50 €
10.00 €
7.50 €

COULANT DE XOCOLATA AMB GELAT

5.95 €

MADUIXA AL PEBRE

6.95 €

MIGUES DE POMA

5.95 €

GELAT VEGÀ DE VAINILLA
GELAT VEGÀ DE FESTUC
MOUSSE DE XOCOLATA
BESCUIT DEL DIA

5.00 €

Coulant vegà de xocolata, acompanyat amb gelat
vegà de vainilla o festuc.
Maduixa saltejada amb mantega vegana, ginebra
i pebre, acompanyat de gelat vegà de vainilla o
festuc.
Migues de poma amb gelat vegà de vainilla o festuc.

licors
Yzaguirre		
Martini			
Oporto			
Pacharán		
Baines			
Tequila		
		

4.50 €
4.00 €
5.50 €
3.50 €
8.50 €
6.00 €

Pa de pessic de xocolata, maduixa, mango, plàtan,
poma o pastanaga.
*Subjecte a disponibilitat

cOctels
Mojito				
Mojito de fresa		
Mojito de mango
Copa de sangría
Jarra de Sangría (1 Lt)
Caipirinha		
Margarita de autor
Tequila Sunrise		
Daiquirí			
Negrioni 			
Caipirosca		
Bloody Mary		

6.50 €
7.50 €
7.50 €
5.50 €
10.00 €
6.50 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
6.50 €
6.50 €
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begudes alcohOliques

1.30 €
1.50 €
1.50 €
1.50 €
1.80 €

cafe

postres

5.00 €
4.95 €
3.95 €

APERITIU
A-VOZAT

6.95 €

Alvocat arrebossat amb formatge cheddar, salsa del
xef acompanyat amb tomàquet cherry, canònims i
ruca.

5.90 €

Bunyols d’espinacs farcits de formatge cheddar, banyats amb xarop d’atzavara.

TORIKATSU

8.90 €

Trossejat de pollastre vegà, arrebossat amb panko i
salsa del xef.

GRILLED TOFU

5.50 €

EDAMAME

4.50 €

GUACAMOLE

5.20 €

NACHOS & GUACAMOLE

6.95 €

NACHOS
HUMMUS CASOLÀ

1.80 €
4.90 €

Tofu a la graella.

Beines de soja al vapor.
Alvocat marinat amb llimona, tomàquet i ceba dolça

Truites de blat de moro al alvocat marinat amb llimona, tomàquet i ceba dolça.

PAPADAM

2.50 €

GASPATXO ANDALÚS CASOLÀ

4.50 €

Pa fi de farina de cigró fregit a l’estil del xef.
Sopa freda preparada amb vegetals crus triturats,
tomàquet, ceba, all, cogombre, vinagre, oli d’oliva,
pebrot vermell, pebrot dolç i llimona.

GASPATXO DE BLAT

Sopa freda preparada amb vegetals crus triturats blat
de moro, ceba, all, vinagre, oli d’oliva i llimona.

4.50 €

PATATES AMB CINC HERBES

5.50 €

ESCALIVADA AMB LÀMINES DE TOFU

5.90 €

GYOZA

5.50 €

GYOZA ADDICIONAL

8.00 €

CROQUETES DE BOLETS (4 pcs)

5.50 €

Patata al forn assaonada amb 5 herbes.

Tofu, escalivada de pebrot vermell, albergínia i ceba,
adornat amb ruca i salsa tahini.
5 crestes de diverses verdures amb salsa de gyoza.
8 crestes de diverses verdures amb salsa de gyoza.

5.90 €

PEBROTS AL PADRÓ

4.90 €

ESPÀRRECS AMB SALSA VEGANESA

5.50 €

TIMBAL DE VERDURES

6.90 €

TOFU TATAKI

6.50 €

Assortiment de verdures fregides arrebossades amb
farina de cigró i herbes a l’estil Katmandú amb salsa.
Pebrots del padró fregits amb sal de mar.

BUNYOLS D’ESPINACS

Crema de cigrons bullits amb llimona, all i salsa de
sèsam.

PAKORA

Espàrrecs amb ceba picada a la planxa, acompanyat
de salsa veganesa.
Albergínia, carbassó, tomàquet i endívies a la
planxa.
Tofu a la planxa amb sèsam negre i blanc amb una
salsa agredolça de la casa.

POLLASTRE CHILLI

10.50 €

Pollastre vegà a la planxa amb ceba, pebrot vermell,
pebrot verd, salsa de soja i salsa picant.
(amb/sense gluten)

SEITAN CHILLI

9.95 €

DONAT D’ALBERGÍNIA

6.90 €

DONAT DE BONIAT

6.90 €

Seitan casolà amb ceba, pebrot vermell, pebrot verd,
salsa de soja i salsa picant.
Albergínia en tempura banyat amb xarop d’atzavara
i acompanyat de melmelada de tomàquet.
Moniato en tempura banyat amb xarop d’atzavara
iacompanyat de melmelada de tomàquet.

HAMBURGUESES
*Les hamburgueses venen acompanyades de patates.

BEYOND MEAT BURGUER

9.50 €

SEITÁN BURGUER

7.90 €

XAMPINYONS

8.50 €

La clàssica hamburguesa amb beyond meat, enciam,
tomàquet, ceba i formatge vegà.
Hamburguesa amb seitan, enciam, tomàquet, ceba,
cogombret i formatge vegà.
Hamburguesa de xampinyons i seitan amb formatge
vegà, enciam, ceba fregida i xarop d’atzavara.

HAMBURGUESA DE POLLASTRE CRUNCHY 10.95 €
Hamburguesa de pollastre vegà crocant amb tomàquet, enciam, ceba i salsa barbacoa.

QUINOA I ESPINACS

Hamburguesa amb pa de carbó activat, quinoa i espinacs amb formatge vegà, ceba, enciam, tomàquet i
un toc de salsa tabasco.
Sense gluten

Picant

APERITIU
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HAMBURGUESES

8.50 €

WOKS

AMANIDAS
CRUNCHY SALAT

Col vermella, col blanca, pastanaga, pebrot verd,
pebrot vermell, anacards, alvocat, pollastre vegà i
salsa tahini.

10.50 €

MANGO TROPICAL

7.95 €

Mànec, tofu fregit, tomàquet cherry, brots de soja,
guarniment de sèsam i mostassa amb xarop d’atzavara.

Pollastre vegà heura al teriyaki, acompanyat d’arròs
blanc.

9.50 €

Pollastre vegà, enciam romana, pa torrat, tofu banyat en guarniment cessar.

WAKAME SALAT

5.50 €

SOBA NODDLE

10.50 €

AMANIDA TULSI

9.90 €

Amanida d´alga wakame marinada.

Mézclum d’enciam, tomàquet verd, ceba, nous, pinyons, brots de soja, alvocat, cogombre i salsa pesto.

IAKISOBA TOFU

9.50 €

IAKISOBA VEGETAL

8.50 €

Saltejat de fideus amb verdures i tofu.

IAKISOBA DE POLLASTRE VEGÀ

Saltejat de fideus amb verdures i pollastre vegà.

ENTREPANS
ENTREPÀ DE POLLASTRE

6.50 €

ENTREPÀ DE TOFU

5.50 €

Pollastre vegà, albergínia, enciam, tomàquet, formatge vegà i salsa de mostassa.
Tofu a la planxa, enciam, ceba, salsa veganesa amb
un toc de salsa de tamarinde, sal i pebre.

ENTREPÀ DE L’EIXAMPLE

Rúcula, alvocat, tomàquet, tàperes, sèsam torrat i
salsa pesto.

BOCADILLO DE SALSITXA

Frankfurt vegà, formatge vegà, ceba fregida, enciam
roman i kétchup.

5.50 €
5.50 €

ENTREPÀ DE SEITAN

5.50 €

ENTREPÀ DE TONYINA

7.50 €

Seitan, enciam, ceba, salsa veganesa i xarop d’atzavara.
Tonyina vegà, ruca, escalivada de pebrot vermell i
ceba caramel·litzada.

8.10 €

IAKIMESHI VEGETAL

7.50 €

YAKIMESHI AMB POLLASTRE VEGA

9.50 €

WRAP DE VERDURES

8.50 €

Arròs fregit amb tofu i verdures saltejades. (amb i
sense gluten)
Arròs fregit amb verdures saltejades. (amb i sense
gluten)
Arròs fregit amb verdures saltejades i pollastre vegà.
(amb i sense gluten)

BOWLS
BUDDHA BOWL

10.20 €

TULSI BOWL

11.50 €

VEGUEN BOWL

11.25 €

Arròs, tofu, alvocat, brots de soja, edamame pelat i
col vermella.
Arròs, pollastre vegà ferida, alvocat, col vermella,
pastanaga i edamame pelat.
Gyoza, alvocat, moniato, brots de soja, cogombre i
tomàquet cherry.

THALI

Deliciós plat combinat, molt conegut al Nepal amb
arròs basmati, 2 tipus de vegetals al curri + daal +
chutney + papadam + pakora.

PAELLA MIXTA VEGANA

BIRYANI
Arròs basmati amb barreja de verdures i espècies de
l´índia i un toc picant.

8.50 €

12.95 €

Paella mixta amb pollastre vegà i verdures.

8.90 €

10.50 €

IAKIMESHI TOFU

Varietat de verdures i salsitxa vegana amb guacamole embolicades amb truita de farina.

BIRYANI VEGETAL

10.50 €

Saltejat de fideus amb verdures.

LA DE CESSAR

Fideus sarraïns, pollastre vegà feria, ceba, alvocat,
brots de soja i salsa de gingebre.

TERIYAKI

EXTRA DE PA
EXTRA D’ARRÒS		

1.10 €
2.50 €

BIRYANI VEGETAL AMB POLLASTRE VEGA- 10.50 €
NO
Arròs basmati amb barreja de verdures, pollastre
vegà i espècies de l’índia i un toc picant.
Sensa gluten

AMANIDAS
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Picant

ENTREPANS

BIRYANI

WOKS

BOWLS

