ALTRES PLATS

HAMBURGUESES
Hamburguesa vegetal a base de soja, amb ceba
caramelitzada i vinagreta de mostassa i mel,
enciam, tomàquet i rúcula.
Hamburguesa de carn de vedella de 200 grs
amb ceba caramelitzada, enciam, rúcula i
tomàquet.
Hamburguesa de cabra: De carn de vedella de
200 grs amb un tall de formatge de cabra
gratinat i regat amb una reducció Pedro
Ximenez, enciam, ceba i tomàquet.
Hamburguesa Menorquina: De carn de vedella
de 200 grs amb formatge d´ovella i regada amb
oli de sobrasada de porc ibèric.
Hamburguesa de Foie: De carn de vedella de
200 grs amb un tall de foie d´anec i ceba
caramelitzada, enciam i tomàquet.
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Sopa del dia
Sopa o crema sana i natural, sense afegits, sols
verdures fresques, cereals i llegums. Pregunta per
la del dia.
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Plat del dia
Sa i natural a base de verdures, cereals o llegums, i
carn o peix blancs. Pregunta "que toca avui?"

5,0

Amanida
Fes-te l´amanida al teu gust
ingredients del nostre bufet.
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Totes les nostres hamburgueses es poden
demanar de 3 maneres diferents:
Al plat acompanyades amb l´amanida que vulguis del
nostre bufet.
En entrepà amb Pa de Sèsam.
En entrepà amb Xapata.
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Superamanida
Per els que amb una sola amanida volen fer el seu
àpat sense quedarse amb gana.

7,5

Menú nens
Sopa i hamburguesa, croquetes o falafel amb xips

7,5

COMBOS MONOPOL
ESMORZAR ( de 10:00 a 13:00)
Entrepà del dia + café o infussió
Brioxeria, pastís, macedònia o compota + café o
infusió

MENJAR PER ENCÀRREC

Cereals integrals amb fruita i iogurt + café o
infussiò
Torrada amb mantega i melmelada + café o infussiò
BRUNCH (de 10:00 a 13:00)

Tot el que volgueu per encàrrec a partir de 8 persones.

8,0

Pastís o pasta artesana, truita amb pa amb
tomaquet o pastís de bolets, i macedonia, compota
o suc de taronja natural + café o infussiò.

ELS DOLÇOS DEL MONOPOL
El de xocolata negra
El de poma
El de formatge
Muffin integral amb pruna
Madalena de poma
SuperCookie cassolana de xocolata negra
SuperCookie cassolana de xocolata blanca
Macedonia
Compota de poma amb canyella
Crema de iogurt amb fruita
Gelats
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LUNCH (de 13:00 a 20:00)
Amanida o sopa i plat del dia, truita o pastís salat
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ENTREPANS MONOPOL
Truita patata
Butifarra
Cansalada
Pernil
Petit de pernil
Vegetal al gust
Formatge
Petit de formatge
Embotit
Petit d´embotit
Amb el pa que més t´agradi, el classic blanc o l´integral

Demana tot a la barra, equipa't amb els estris necessaris i gaudeix de l´àpat!
Tota la carta al nostre terrat per un 15% més, i amb servei de taula!
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