
PER PICAR

12 - 15.30h i 19 - 23hHORARI CUINA

HAMBURGUESES I ENTREPANS

Patates braves amb allioli de codony i la 
nostra salsa 4,50 €

Hummus de cigrons 4,50 €

Dits de pollastre (fingers) pit de pollastre 
arrebossat 6,20 €

Escopinyes Espinaler 6,95 €

Patates xips fregides amb oli d’oliva 2 €

Hamburguesa Completa  6,50 € 
Hamburguesa vedella, formatge, ceba 
confitada, enciam i reducció de cervesa.

Hamburguesa Verro  10,90 €
Hamburguesa de vedella Rubia Gallega 
200 g., bacó fumat, formatge blau, ceba 
confitada, enciam, ceba fregida i 
reducció de cervesa

Hamburguesa Pagesa  9,20 €
Hamburguesa vedella, escalivada, bolets 
de roure, ceba fregida, enciam i reducció 
de cervesa. 

*Opció amb hamburguesa vegetal 9,95€

Hamburguesa Vegetal  7,30 €
Hamburguesa vegetal, formatge, ceba 
confitada, enciam i reducció de cervesa.

Olives arbequines i ecològiques de 
Cal Valls 2 €

Pa bao amb pollastre arrebossat, 
ceba cruixent i maionesa de soja 2,50 €

Tàrtar de síndria, tomàquet i ceba 
5,50 €

Ració de truita de carbassò de Cal 
Cerdà 5 €

Biquini amb pa de coca, pernil dolç, 
formatge i orenga  6,10 €

Frankfurt amb ceba fregida 4,50 €

Cervela amb ceba fregida 5,50 € 

Bratwurst amb ceba fregida 5,50 €

Entrepà de carbassó, pesto, formatge, 
olivada i nous 6 €

Entrepà de bull negre amb crema de 
formatge de cabra 6 €

Entrepà d’albergínia, tomàquet 
confitat i mousse d’alvocat 6,50 €

Entrepà de pernil, mascarpone, ruca i 
confitura de figues 6,75 €

MENJAR

IVA INCLÒS



CERVESES

Brisa d’Estiu Summer Ale
Lleugera, aromàtica i refrescant.
4,0% vol. - 15 IBU.

Arrels Blonde Ale
Rossa, suau i equilibrada. Sense Gluten.
 5,0% vol. - 24 IBU.

Alè de Drac American Amber Ale
Rogenca, maltosa i d’amargor mig.
5,5% vol. - 33 IBU.

Cuca American IPA
Aromàtica, llupolada i amarga.
6,8% vol. - 57 IBU.

Alè d’Hivern Winter Seasonal Beer
Fosca, maltosa, intensa i càlida.
7,0% vol. - 46 IBU.

Carbonera Irish Extra Stout
Negra, intensa i sabors torrefactes.
 6,3% vol. - 42 IBU.

Tròpic Suc New England IPA
Tèrbola, afruitada i sedosa.
6,3% vol. - 0 IBU.

Sense alcohol Ampolla 33cl.  3,50€
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REFRESCOS I CAFÈS

BEURE

Sucs ecològics:
Poma   2,00€
Taronja   2,10€
Pinya   2,20€
Préssec   2,20€

Tenim altres cerveses artesanes. Pregunta’ns!

75 cl. A granel
Suplement 0,50 € 
per l’ampolla

AM

ERICANAMBER ALE

Aigua 0,5l   2,00€
Coca-cola   2,00€
Coca-cola zero   2,00€
Vichy Catalan   2,20€
Infusions   1,20€

Cafè   1,20€
Tallat   1,30€
Cafè amb llet   1,40€
Ratafia   2,95€
Suplement gel 0,10€ 

IVA INCLÒS



FORMATGES

CERVESES SANT JORDI

HAMBURGUESES

Iniciem el projecte el 2013, i l’any següent comencem a cuinar i vendre les nostres 
primeres cerveses aquí, al Magatzem de Cal Peó, edifici industrial, modernista i 
centenari de Cardedeu. El juny del 2019 obrim la terrassa exterior i la cuina. Entre 
setmana seguim funcionant com a fàbrica i de dijous a diumenge obrim com a 
BrewPub, sempre oferint propostes culturals, musicals i cerveseres.

Totes les nostres cerveses les hem 
elaborat aquí mateix. Amb ordi i llúpol 
de la millor qualitat, sense filtrar ni 
pasteuritzar. Algunes d’elles han 
guanyat diversos premis internacionals. 
Ens agrada el que fem i ho volem 
compartir amb tu. Les pots gaudir aquí, 
al seu lloc d’origen; no han patit ni 
viatjat. Disposem de 10 tiradors a la 
barra i també les pots comprar per 
prendre a casa o per fer un bon regal!

A la Clàssica, Modernista i Pagesa hi 
trobaràs una hamburguesa de 150 g. de 
vedella 100%, criada a Castellterçol. Prat 
Carnissers del Mercat Municipal de 
Cardedeu, les porta directament de la 
granja i les elabora setmanalment per a 
nosaltres amb la màxima cura. La seva 
experiència (abans de 1905) i passió per 
l’ofici ens garanteix un producte de la 
màxima qualitat. La Verro és una 
hamburguesa de 200 g. de carn de la raça 
Rubia Gallega (consideradade les millors 
del món). Si saps apreciar la bona carn, 
l’has de tastar…

PA

BOLETS

Tots els panets de les hamburgueses 
ens els fa especialment el Forn 
Domènech de Cardedeu. Panets de 
Viena (amb farina de blat, llet i 
mantega). Igual que els panets de les 

Els bolets de l’hamburguesa Pagesa 
són bolets de roure (xiitake) frescos i 
ecològics, acabats de collir i cultivats 
per Bolet Ben Fet. Ubicats al peu del 
Montseny, i amb vint anys d’experiència, 
aquest Projecte Social i Cooperatiu 
produeix de manera artesanal diverses 
varietats de bolets. 

Molt apreciats i valorats per alguns dels 
millors cuiners actuals.

El formatge de les hamburgueses 
Clàssica i Vegetal és semi madurat amb 
llet crua de vaca per la Formatgeria 
Muuu Beee de Ripoll (Ripollès, Girona). 
Un Projecte Social de la Fundació Map. 

Adherits a:

salsitxes i el pa de motlle. Com el pa 
d’abans, amb paciència i de les millors 
matèries primeres.


