A ME TIME NOMÉS UTILITZEM PRODUCTES DE VERITAT, SENSE PROCESSAR, SENSE CONSERVANTS
ARTIFICIALS NI SUCRES REFINATS. LA MAJORIA DELS NOSTRES PRODUCTES SÓN DE PROXIMITAT I
ECOLÒGICS.

Share is life… ( para compartir )
PATATAS ME TIME

5,5

Patatas hechas al horno con nuestra mayonesa vegana
LA CASSOLETA

8

Opción SG

Cazuelita de tortilla abierta con setas y huevos ecológicos, con hojas frescas y pan
artesanal.
Opción. Trufa de verano
Opción. Jamón ibérico

+ 3E
+2E

EL BANANERO
Chips de plátano con guacamole casero y pico de gallo

10

RAW TARTAR
Opción SG
Tartar de atún marinado con aguacate, cebolla tierna, kimchi y toques de lima y limón

15

DE L’HORT
Berenjena asada con sobrasada plant based, cremoso de anacardos y pistachos

7,5

LA MARINADA
11
Salmón salvaje marinado y ahumado, acompañado con cremoso de algas, pan artesanal
con semillas y manzana ácida
LA BURRATINA
Cazuela de 3 tomates con burratina, pesto de col kale, rúcula y piñones

L’IBÉRICO
Plato de jamón ibérico con pan artesanal con tomate.

½ ración 60 gr
Ración 120g

*Opción pan sin gluten: + 2 Euros

SENSE LLET

SENSE GLUTEN

VEGETARIÀ

VEGÀ

10,5

8
15

Just real food ( Platos principales)
NUTRI SALAD
12
Hojas verdes, aguacate, brotes y germinados, quinoa tricolor, calabaza asada, col lombarda,
tomate cherry, pollo ecológico y salsa de miso cítrica.
Opción vegana con tempeh o heura

LA ITALIANA
Pasta fresca con cremoso de mejillones al curry, yema curada y colas de cigala

LA TRUFA
Pasta fresca con crema de trufa y setas de temporada

13

14,5

DEL MAR
14,5
Pescado de lonja con tallarines de calabacín, tomate confitado, aceitunas, picada de azafrán
y mantequilla blanca

ECO CHICKEN
Opción vegana ( tempeh) y opción sin gluten
Pollo eco especiado con cuscús integral cítrico y mojo picón

13

MEAT CORNER
Presa ibérica ecológica con puré de zanahoria asada, col salteada y salsa de ratafia

15

TATAKI DE TERNERA
16
Tataki de ternera ecológica con mil hojas de patata, salsa de vino DO Emporda, ajo negro y
pimiento asado.

MEAT ECO BURGER
200 gr de ternera ecològica con queso de oveja, salsa de mostaza, cebolla confitada y
lechuga. con patatas

14

VEGAN BURGER
Hamburguesa vegana de proteína vegetal , verduras y quinoa con mix de lechugas y
salsa “queso” de anacardos con pan artesanal y patatas.

12

VEGGIE RICE
Arroz negro ecológico con verduras del huerto y heura con nuestra salsa de curry

12

*SI PATIU ALGUNA INTOLERÀNCIA O AL·LÈRGIA A ALGUN TIPUS D’ALIMENT, SIUSPLAU POSEU-VOS EN CONTACTE
AMB EL NOSTRE PERSONAL

SENSE LLET

SENSE GLUTEN

VEGETARIÀ

VEGÀ

Kids zone
PASTA ZONE
Pasta con tomate y queso
PIZZA ME TIME
Pizza margarita sin gluten de Alatria con verduras braseadas o de jamón dulce y queso

8

10

BURGER ECO
Hamburguesa de ternera ecològica ( servida sin pan) con homemade patatas

8

CHICKEN ECO
Pollo ecológico a la plancha con homemade patatas

8

Sweet paradise
COULANT DE TÉ VERDE MATCHA

5

PANNACOTA DE CHOCOLATE BLANCO Y CEREZAS

5

EXPLOSIÓN DE XOCOLATE
Pastel vegano de chocolate en texturas

5

CLAFOUTIS DE FRUTA DE TEMPORADA

Tarta de fruta de temporada

GELATS ECOLÒGICS 25O GR ECO / KM0

5.5

Drinks
AIGUA MINERAL/ AGUA MINERAL

1.5

AIGUA AMB GAS/ AGUA CON GAS

1.8

LLIMONADA CASSOLANA / LIMONADA CASERA

2.5

REFRESCS FRITZ-KOLA
Kola, kola sin azúcar, naranja

2.8

KOMBUTXA / KOMBUCHA LA VALIENTE
3.9
Bebida natural creada con la fermentación del té, sin alcohol i con burbujas. Con múltiples
propiedades antioxidates y beneficiosas para nuestra flora intestinal
CANYA ESTRELLA
ESTRELLA AMPOLLA/ BOTELLA
LEMON, VOLL DAMM, FREE DAMM, TURIA
CERVESES ARTESANES
Preguntános

2
2.5

VINS
Blancs
1.1. ÀURIA

14 E

D.O. Empordà
Moscatell de gra petit
Jove
“La proporció Àuria, coneguda com a proporció divina, es troba freqüentment en
la naturalesa i s'associa a la percepció de l'harmonia i perfecció.”

1.2. BOUQUET D’ALELLA

15.10 E

D.O. Alella
Pansa blanca i Garnatxa blanca d’agricultura ecològica
Criança amb les seves mares
“14a generació de la família Boquet, que ha mantingut la finca durant 5 segles, i el
nostre repte és seguir-la fent sostenible elaborant vins ecològics, amb vinya pròpia
i varietats tradicionals”

1.3. ROS MARINA FREE STYLE BLANC NATURAL

15.10 E

Zona Penedès
Xarel·lo d’agricultura ecològica
Jove, sense sulfits afegits.
“Mínima intervenció en la producció de les 700 ampolles que es fan, fermentació
espontània, llevats salvatges, sense clarificar ni filtrar. Un vi dels d’abans, natural”

1.4. MAS UBERNI BLANC DE BLANCS

COPA

2.90 E

12.10 E

D.O. Penedès
Xarel·lo i Chardonnay
Jove
“Celler Petit i familiar, només elaboren vins de collita pròpia de la manera més
respectuosa possible amb la natura, es la manera que tenen d’entendre la vinya”

1.5. HONEYMOON

15.60 E

D.O. Penedès
Parellada d’agricultura ecològica i biodinàmica
Jove
“Un toc lleugerament abocat per transportar-te a un dels millor moments de la
vida, Honeymoon”

1.6. SISQUERA BLANC

COPA

2.20

10 E

D.O. Terra Alta
Garnatxa blanca i Macabeu
Jove
“Un projecte singular i familiar de 70 anys d’història de grans vins a Batea”

1.7. BLANCA

COPA

2.90

12.10 E

D.O. Montsant
Garnatxa blanca
Jove
“Un vi del nou projecte impulsat amb la recuperació de la masia Sant Rafel, una
casa pairal de finals del segle XVIII situada a Pradell de la Teixeta (comarca del
Priorat)”

1.8. L’EFECTE VOLADOR BLANC

15 E

D.O. Montsant
Garnatxa blanca
Reposa durant 5 mesos en dipòsit d’acer
“Aquesta és part de l’historia d’un viticultor que vol fer les coses diferents, centrat
en els seus valors, esforç, passió i molta il·lusió. Recordin aquest Celler: Josep Grau
Viticultor”

Negres
2.1. MAS PÒLIT

16 E

D.O. Empordà
Garnatxa, Cabernet Sauvignon i Sirà
9 Mesos de criança en bóta
“Existeixen documents que al S. XIII ja es cultivava la vinya en aquest territori (Mas
Pòlit), amb la distinció de Viticultura Heroica per la situació i característiques dels
terroirs. Història i esforç en una copa de vi”

2.2. MAS UBERNI SELECCIÓ

COPA

2.90 E

12.10 E

D.O. Penedès
Cabernet i Ull de llebre
Jove
“Celler Petit i familiar, només elaboren vins de collita pròpia de la manera més
respectuosa possible amb la natura, es la manera que tenen d’entendre la vinya”

2.3. ELS VINYERONS DE SALTAMARTÍ

15.5 E

D.O. Penedès
Ull de llebre i Garnatxa d’agricultura ecològica
Criança de quatre meses en dipòsits d’inox
“Vi natural de l’Alt Penedès, sense sulfits afegits i mínima intervenció humana. Vins
que expressen el caràcter i riquesa de la vinya”

2.4. PRIMMIRAT

13 E

D.O. Penedès
Ull de llebre, Garnatxa i Samsó d’agricultura ecològica
Jove
“Laviret, de la mà de l’Antonio Membrives (Blanes), crea aquest vi tant mediterrani
per gaudir-lo en qualsevol moment.”

2.5. VESPRES

15 E

D.O. Montsant
Garnatxa i Merlot
Criança de deu mesos en fudres de roure
“Aquesta és part de l’historia d’un viticultor que vol fer les coses diferents, centrat
en els seus valors, esforç, passió i molta il·lusió. Recordin aquest Celler: Josep Grau
Viticultor”

2.6. L’INTERROGANT

16E

D.O.Q. Priorat
Garnatxa, Samsó i Cabernet
Nou mesos de criança en bótes de 300L de roure.
“Al cor del Priorat hi ha un petit Celler familiar que fa produccions molt limitades.
Vins moderns de la regió del vi per excel·lència.

2.7. SISQUERA NEGRE

COPA

2.20

D.O. Terra Alta
Garnatxa i Sirà
Jove
“Un projecte singular i familiar de 70 anys d’història de grans vins a Batea”

10 E

Rosats
3.1. 10.000 HORES ROSÉ

14 E

D.O. Penedès
Merlot i Ull de llebre d’agricultura ecològica
Jove
“Son uns enamorats del Penedès, d'aquesta terra, de les seves vinyes i del seu
paisatge. Tots els seus productes són fruit de l'agricultora ecològica i
biodinàmica.”

Escumosos
4.1. VENTURA SOLER RESERVA BRUT NATURE

14.10 E

D.O. Cava Reserva
Xarel·lo, Macabeu i Parellada
Criança mínima de 24 mesos en rima.
“Una Cava petita i familiar, jove, ètica i responsable. Situada al cor vinícola de Sant
Sadurní on es respira pau i benestar i fan un dels millors caves relació qualitatpreu.”

4.2. ¡HOLA! BRUT 20 CL.
D.O. Cava
Xarel·lo, Macabeu i Parellada
Criança mínima de 18 mesos en rima.

3.5 E

