
PER BEURE 



VINS

BLANCS

Petit caus - DO Penedès Garraf (Bio)      13,90  3,70
complexe i delicat amb notes minerals i fruita fresca
xarel·lo, macabeu, chardonnay,  moscatell d’alexandria, chenin blanc i perellada

Puigventós - DO Terra Alta       11,80  3,00
sec i lleugerament afruitat - garnatxa blanca 

Ros Marina - DO Penedès (Bio)      14,60  3,60
aroma a fruites madures, fresc i cremós - xarel·lo 

Verdera - DO Empordà       10,90  2,90
aromàtic, ampli i golós - garnatxa blanca i moscatell d’alexandria 

Més que paraules - DO Catalunya      16,50
fruita tropical, ampli i persistent - picapoll, chardonnay i sauvignon blanc

Rosella - IGP Côtes Catalanes (Bio)      15,80  3,90
ben afruitat però sec - muscat de gra petit

ROSATS 

Ros Marina - DO Penedès (Bio)      14,50  3,60
fruites madures i lleugers aromes de flors silvestres - ull de llebre, carinyena

CAVA 

Verema - Brut Nature        10,50  3,00
cava artesà, sec i refrescant - xarel·lo, macabeu i parellada

Mas Codina - DO Cava Brut Nature Reserva     17,50     -
bombolles fines amb notes de cítrics... refrescant
xarel·lo, chardonnay, macabeo i pinot noir

Gramona Imperial- DO CavaBrut      25,50                 - 
notes de pa torrat, espècies i fruits secs... fi i elegant
xarel·lo, macabeu i chardonnay



NEGRES     

Verdera - DO Empordà       10,90  2,90
espècies i aromes de sota bosc - garnatxa, merlot, samsó i cabernet

Lo Virol - DO Costers del segre      13,50  3,40
fruits secs i vainilla de toc fresc amb notes fumades  - ull de llebre i merlot

Ros Marina - DO Penedès (Bio)      17,90  3,90
aromes amb fruita vermella madura amb un toc de fusta
ull de llebre, cabernet sauvignon, merlot i samsó

Puigventós - DO Terra Alta       11,90  3,00
mig cos, amb notes de fruita madura - garnatxa i sirà

Les Taules - DO Catalunya       13,50  3,40
color violaci amb fruites confitades i bona intensitat - garnatxa i samsó

Camins del priorat - DO Priorat      23,90  
cremós amb aromes de maduixa madura i notes minerals 
cabernet sauvignon, garnatxa tinta, sirà i samsó

L’efecte volador- DO Montsant      17,90  3,90
sec, mig cos i toc afruitat - garnatxa, samsó i sirà

ROUND TABLE

Round Table Negre        17,90     -
afruitat, suau i elegant
varietats (garnatxa, carinyena i syrah)
elaboració: maceració carbònica

Round Table Blanc        17,90    -
floral, perfumat i fresc
varietats (gewürztraminer i muscat)
elaboració: tradicional

Aquest vi es destapa per dos llocs. Per la boca de l’ampolla per servir-lo i
per l’etiqueta per xerrar-lo. L’atzar posarà sobre la taula un tema de conversa. 



CERVESA

APERITIUS

Suc de tomàquet amb un toc de wasabi      3,50
Vermut casolà (blanc o negre)       2,25

Mig Gin-Tònic         3,50

Spritz          3,50

Got de sangria de vi        3,50

Sangria de vi (1l)        12,00

Sangria de cava (1l)        15,00    

Aigua de Moritz (0,0º)        2,50
Mitjana de Moritz        2,50 
Moritz 7                   2,50

SORTIDOR 

Canya (250ml)                2,10                            2,50
Copa (300ml)                            2,50                   3,00
Gerra (500ml)                                                     4,00                          4,75
Porró (1l)                6,90                           7,90

SANGRIA

MORITZ (3,4º) EPIDOR (7,2º)

 Moritz: la pots fer clara amb llimonada
 Epidor: la pots fer mestissa 50% Moritz i 50% Epidor

Pilsner                 Strong Pale Lager



CERVESES ARTESANES
Summer ale (4,7º)         3,40
d’estil Kölsch, lleugera i molt refrescant, rossa amb caràcter
Carpe diem (5,4º)         3,40
English Pale Ale torrada suau, de poca amargor i aromes florals

White IPA (6,6º)         3,40
marcat sabor a blat i espècies amb forta presència de llúpol

Gretel           3,40
cervesa de blat estil Dunkelweizen. Sabor de xocolata, caramel 
i pa torrat amb notes de clau

La Cuca (6,8º)          3,90
IPA. Aromàtica llupolada i d’amargor agradable

Arrels (5º)          3,75
blonde Ale. Rossa suau i equilibrada

Alè de Drac (5,5º)         3,75
red Ale Americana. Torrada, maltosa i d’amargor mig

Carbonera (6,3º)         3,90
cervesa negra de sabors especials i torrefactes amb un toc
de malta fumada. Varietat irish extra stout

Barcelonina (5,1º)         3,60
Pale ale, cervesa rossa i refinada amb aromes cítrics

Bandera Negra (7,2º)        3,75
Black Indian Pale Ale. Cervesa amb maltes torrades, sabors florals 
i tropicals amb algunes notes de xocolata

Alba (5,2º) BIO        3,90
cervesa de blat tradicional (weisbier), un pel àcida i refrescant

Nit (6º) BIO         3,80
cervesa negra de blat (wheat stout), amb tocs de cafè i xocolata. Final 
lleugerament àcid

Daurada (5,8º) BIO        3,80
continental Pale ale. Suau i lleugerament dolça

SENSE GLUTEN 

Suria (5,0º) American Pale Ale      3,80
lleugera en boca amb amargor floral i molt fresca

Lager Ritual (5,0º)         3,60
rossa, lleugera de gust maltós i de amargor suau

Little Grasshopper BIO (3,7º) Session IPA     3,80
gust intens amb toc herbal, amarga, elegant i persistent

       



*sense conservants ni aditius

PAGO (200ml)

Taronja, pinya o préssec       2,50

LINDA (250ml)
Mandarina amb romaní       3,50
suc de mandarina, romaní i res més
Llimona          3,50
aigua, suc de llimona, gingebre i stevia
Pera amb pebre sichuán        3,50
aigua, suc de pera, suc de llimona i pebre de Sichuán
Tomàquet amb wasabi        3,50
tomàquet, suc de llimona, pebre, wasabi i vinagre de Malta      
       

Pepsi Cola (350ml)        2,50
Pepsi Max Zero (350ml)       2,50
Kas “llimona o taronja” (350ml)      2,50
7up (350ml)          2,50
Aquarade llimona (250ml)       2,50
Tònica Shweppes (200ml)       2,50
Bitter Kas (200ml)        2,50
Gassosa (500ml)        2,50
Vichy (250ml)         2,00
Aigua Mineral (500ml)       2,00
Aigua Mineral (1l)        2,90

REFRESCOS

SUCS

       



BATUTS DE POLPA DE FRUITA

TÉ FRED 

KAILANI (330ml)

Té negre amb llimona        3,50
Té verd amb llima i gingebre       3,50
Té blanc amb préssec         3,50

sense ingredients artificials ni sucre afegit, servit amb gel picat

Miami          4,20                 
maduixa, plàtan i sucre (amb llet o suc de taronja) 

Pinya colada         4,20
pinya, coco, llet i sucre

Salpicón         4,20
síndria, meló, pinya i sucre (amb llet o suc de taronja)

Cocofres         4,20
coco, maduixa, llet i sucre

GRANISSAT DE LLIMONA AMB...
Granissat de Llimona        2,50

 + Vi negre (vi d’estiu)       3,50

 + Cervesa (clara granissada)      3,50
 + Gin Xoriguer (pomada)       6,90
 + Menta fesca         3,00



CÒCTELS
Dinàmic         8,00
vodka, maduixa, plàtan i suc de taronja

Mojito         6,90
ron blanc, llima, menta, sucre de canya natural “panela” i sifó

Caipirinha         6,90
cachaça, llima i sucre de canya natural “panela”

Caipiroska         6,90
vodka, llima i sucre blanc

Pomada (de temporada)       6,90
granissat de llimona i ginebra

Mimosa         6,90
cava, cointreau i suc de taronja

Pinya colada         8,00
pinya, coco, llet, sucre i ron blanc

San Francisco        8,00
absolut vodka, suc de taronja, préssec, pinya i grosella

Bloody Mary  amb wasabi       8,00
absolut vodka, suc de tomàquet i wasabi 

SENSE ALCOHOL
Mojito         5,50
llima, menta, sucre de canya natural “panela” i sifó

San Francisco        6,50
sucs de taronja, préssec, pinya i grosella

Miami          4,20                 
maduixa, plàtan i sucre (amb llet o suc de taronja) 

Pinya colada         4,20
pinya, coco, llet i sucre

Salpicón         4,20
síndria, meló, pinya i sucre (amb llet o suc de taronja)

Cocofres         4,20
coco, maduixa, llet i sucre



GIN TÒNIC
Seagram’s         6,90

Tann’s          8,50

Harbour         10,50

London nº1         12,00

VODKA TÒNIC
Absolut         6,90

Zubrowka         8,50

Belvedere         12,90

*amb tònica Fever Tree        +1,00

RON COLA
Cacique         7,50
Barceló         7,50
Santa Teresa         7,90
Brugal          7,90

WHISKY
Cutty Sark        5,00              7,50       
          
Tullamore       5,10              7,50 

Jack Daniels       8,00              10,50 
 
Aberlour (10 anys)      8,00              10,50 
 

Amb gel            Amb refresc



CAFÈS I INFUSIONS

Cutty Sark        5,00              7,50       
          
Tullamore       5,10              7,50 

Jack Daniels       8,00              10,50 
 
Aberlour (10 anys)      8,00              10,50 
 

LICORS I DIGESTIUS

Moscatell “Robert”       1,50                 -       
          
Orujo herbes “El Afilador”    2,50              4,50 

Ratafia Rosset      2,50              4,50 
 
Pacharan “Las Endrinas”     2,50              4,50

Limoncello “Villa Massa”     2,50              4,50

Tequila “José Cuervo” amb sal i llimona   3,00                 -

Cutty Sark       3,00              5,00

Baileys       3,00              5,00 

Cacique          -              5,50

Barceló          -              5,50
     
Santa Teresa          -              5,90

Brugal           -              5,90
 
 

  Xarrup                   Amb gel

Chai Latte (demaneu carta)       3,00
Infusions (demaneu carta)       2,00

Cafè Quijano          1,40
natural, descafeïnat, origens o ECO

Tallat          1,50
Cafè bombó         2,00
Cafè amb llet         1,60
Cafè amb llet gran        1,75

Cigaló          2,25
anís, mascaró, baileys, ron Pujol o Cutty

Trifàsic          2,35
anis, mascaró, baileys, ron Pujol o Cutty

Cafè Irlandés         6,90
cafè, irish whisky, tullamore i nata



Moscatell “Robert”       1,50                 -       
          
Orujo herbes “El Afilador”    2,50              4,50 

Ratafia Rosset      2,50              4,50 
 
Pacharan “Las Endrinas”     2,50              4,50

Limoncello “Villa Massa”     2,50              4,50

Tequila “José Cuervo” amb sal i llimona   3,00                 -

Cutty Sark       3,00              5,00

Baileys       3,00              5,00 

Cacique          -              5,50

Barceló          -              5,50
     
Santa Teresa          -              5,90

Brugal           -              5,90
 
 


