BOCADILLOS FRÍ0S
Chapata de atún
Chapata de chorizo ibérico
Chapata de salchichón ibérico
Chapata de jamón ibérico
Chapata de queso manchego
Sándwich Colon(vegetal i mayonesa )
Sándwich de pavo y espárragos blancos

ENTREPANS FREDS
9,50€
10,50€
10,50€
10,50€
10,50€
11,00€
10,50€

BOCADILLOS CALIENTES
Chapata de tortilla a la francesa
Chapata de bacón y queso
Sándwich de jamón y queso

Xapata de tonyina
Xapata de xoriço ibèric
Xapata de llonganissa ibèrica
Xapata de pernil ibèric
Xapata de formatge manxec
Sandvitx Colon(vegetal i maonesa)
Sandvitx de gall dindi i espàrrecs blancs
ENTREPANS CALENTS

10,00€
9,50 €
9,50 €

Xapata de truita a la francesa
Xapata de bacó i formatge
Sandvitx de pernil i formatge

Todas los bocadillos van acompañados de chips y bouquet
de ensalada

Tots els entrepans van acompanyats de xips i buquet
d’amanida

PISCOLABIS

PISCOLABIS

Ensalada Colon
Ración de queso manchego con pan de nueces
Ración de jamón ibérico con pan con tomate
Surtido de ibéricos con pan con tomate
Surtido de quesos con pan de nueces
Croquetas variadas
Patatas Bravas
Fruta variada
Macedonia
Helados variados
Pastelería de la casa
Bollería
Mini Bollería
Mini Bocadillos
Tostadas con mantequilla y mermelada
Horario de 11:00h a 22:30h
IVA incluido en los precios

9,50€
10,50€
10,50€
10,50€
10,50€
11,00€
10,50€

12,00€
12,00€
16,00€
14,00€
12,00€
6,50 €
4,50 €
3,50 €
5,00 €
5,00 €
5,50 €
2,00 €
1,50 €
3,00 €
3,50 €

Amanida Colon
Ració de formatge manxec amb pa de nous
Ració de pernil ibèric amb pa amb tomàquet
Assortiment de ibèrics amb pa amb tomàquet
Assortiment de formatges amb pa de nous
Croquetes variades
Patates Braves
Fruita variada
Macedònia
Gelats variats
Pastisseria de la casa
Rebosteria
Mini Rebosteria
Mini Entrepans
Torrades amb mantega i melmelada
Horari de 11:00h a 22:30h
IVA inclòs en els preus

10,00€
9,50 €
9,50 €

12,00€
12,00€
16,00€
14,00€
12,00€
6,50 €
4,50 €
3,50 €
5,00 €
5,00 €
5,50 €
2,00 €
1,50 €
3,00 €
3,50 €

