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www.laburguesa.es

POSTRES
Gelat
Tiramisú
Lemon pie
Cheesecake
Doble xocolata

3,75€
3,50€
3,50€
3,50€
3,50€

BEGUDES
Refrescos

2,50€

Aigua amb/sense gas

1,95€

Canya 0,4L

2,70€

Gerra 0,5L

3,70€

Estrella

2,70€

Altres cerveses

3,25€

Llaunes

2,50€

Sucs

2,50€

NOTHING
BRINGS
PEOPLE
TOGETHER
LIKE GOOD
BURGERS

@laburguesabcn

@laburguesa

BURGERS & MORE

PREMIUM

BURGERS

PER PICAR

by Paco Pérez

100% CARN DE VEDELLA
TRIA

100% bistec de vaca vella
El gust i suculència fets hamburguesa

Amb o sense pa
Burger de vedella, pollastre o carn vegetal

Receptes dissenyades pel guardonat xef Paco Pérez,
gaudeix d’una autèntica experiència Premium

NORMANDA

Fulles d’espinacs,
ceba caramel·litzada
amb xampinyons, bacó
fumat, formatge brie
i maionesa de mostassa
Consulta opcions
SENSE GLUTEN

BURGUESA

11,25€

Ruca, cabdells a la brasa, formatge manxec,
ceba caramel·litzada, formatge emmental
i cremós gorgonzola

VERDULERA

7,75€

Duxelle de verdures (saltejades i tallades molt
fines), maionesa de romesco i espàrrecs verds

YORKSHIRE

Ceba vermella i cogombret
envinagrat, fulles tendres,
formatge Stilton, ceba
en vinagre fregida
i maionesa de crema fresca
10,95€

JAMONA

8,50€

LA MAMMA

7,95€

CLÀSSICA

6,95€

Patates braves

3,75€

Chicken fingers

5,25€

Natxos complets

7,25€

Buffalo wings

- 6u.

Fulles tendres, pebrots
del Piquillo a la brasa,
piparres, formatge Idiazábal
i maionesa de bolets

AMANIDES

10,95€

CÉSAR

8,50€

CAPRESE

8,95€

QUINOA

8,25€

8,50€

8,50€

3,50€

5,95€

VASCA

Enciam, tomàquet, formatge de cabra, ceba
i bacó cruixents i salsa de mel i mostassa

DUQUESA

Patates fregides casolanes

MAHÓN

Rúcula, maionesa de mel,
saltejat de bacó i sobrassada,
relish d’olives Kalamata,
formatge maó i escuma
de sobrassada
11,25€

Formatge manxec, pernil ibèric, pebrot verd
i maionesa

Xerris, ruca, mozzarella
de Búfala, pinyons, virutes
de pernil i vinagreta
de pesto vermell

Quinoa, ruca, nous, prunes,
orellanes, tomàquet xerri,
alvocat i formatge feta

CABRA

8,25€

DE L’HORTA

7,95€

Mèsclum, bacó cruixent,
llimadures de pernil,
formatge de cabra,
crostons, salsa de mel
i mostassa

Enciam romà, xerris,
parmesà, petxuga
de pollastre de corral
bacó cruixent, salsa césar
casolana i pa de xapata

Mix fulles tendres, olives
Kalamata, alvocat, poma
verda, ceba i vinagreta
de mostassa

EAT GREEN,
FEEL GOOD

Ruca, formatge provolone, tomàquet sec
i reducció de mòdena

Enciam, tomàquet i ceba de figueres

BACON

8,25€

Formatge cheddar, bacó i ceba cruixent

CLUB

8,50€

Enciam, tomàquet, formatge emmental,
bacó, ou i maionesa

CARN 100%
VEGETAL by
Elaborades a base de proteïna de pèsol,
aigua, oli d’oliva verge, ferro i B12.
No creuràs que són 100% vegetals!

GREENPOINT

I pots personalitzar-les amb els teus preferits

Ou, pernil ibèric, formatge provolone

1,50€

Bacó, tomàquet sec, formatge cheddar

1,30€

Formatge manxec, cogombrets,
ceba caramel·litzada, tomàquet

1,20€

9,50€

Enciam francès, formatge cheddar vegà,
guacamole, rodanxes de jalapeños,
nachos i maionesa de chipotle

CHEESE VEGGIE BURGER
Enciam, tomàquet, cheddar vegà
i maionesa vegana

MENÚ INFANTIL

MINI-BURGER + PATATES + POSTRE + REGAL
(no inclou beguda)

9,25€
6,95€

