CAL SANTI

BURGERS
(Totes les nostres burgers i frankfurts van
acompanyades amb patates fregides naturals)

BURGER-TECA

PER PICAR O COMPARTIR

PATATES BRAVES

amb salsa casolana picant.*
5'00€

PATATES CACHONDES

amb salsa de carn picant.*
6'00€

PATATES RANCHERES

amb bacó i salsa cheddar.*
5'50€
PATATES GORGONZOLA amb crema de gorgonzola
D.O.P i ceba cruixent*
5'50€

NACHOS CAL SANTI

amb guacamole, tomàquet, salsa
cheddar, bacó fumat i jalapenyos.*
7'00€

NACHOS
FINGERS

amb carn, salsa cheddar, i jalapenyos.*
6'50€
DE POLLASTRE: arrebossats amb panko i

la nostra salsa de mel i curri*

OUS TRENCATS:

7'00€

amb patata natural fregida i
8'00€

pernil ibèric*

ALETES DE POLLLASTRE:
barbacoa al Jack Daniel's.*

BRIE ARREBOSSAT

amb la nostra salsa
7'00€

amb mermelada de maduixes.*
6'50€

DE POLLASTRE

enciam, blat de moro, cherrys,
formatge de cabra i salsa de iogurt.*
9'50€

DE SALMÓ FUMAT

enciam, quinoa, alvocat, cherrys,
salmó fumat i salsa de soia i mostassa antiga* 9'75€

DE PERNIL IBÈRIC
D.O.P i tomàquet

amb formatge crema i truita
9,50€
DE BOTIFARRA NEGRA amb ceba caramel.litazada i
formatge manxego
9,50€

Calsantiburger

BARBACOA

180g
de
vedella,
enciam,
tomàquet, kale, tomàquet, bolets confitats, formatge de cabra,
8’50€
cheddar, bacó i la nostra salsa BBQ al Jack Daniel’s. enciam i salsa d’alfàbrega.
*
8’50€
VEGAN MOUNTAIN BBQ: 170gr de proteina de soia,
12,50€
TRES
FORMATGES
180g
de
vedella,
ceba enciam, salsa barbacoa i ceba crua.
caramel·litzada, formatge brie francès, cheddar i
SALMÓ: 150gr. De salmó fresc tallat a mà, rúcula,
crema de Gorgonzola.*
8’75€
ceba crua, cogombrets, formatge manxego i maionesa*
11'50€
BLACK ANGUS I FOIE 180g de Black Angus, rúcula,
tomàquet, foie, poma, cheddar i la nostra salsa de PARAPEKES 100g de vedella i formatge cheddar.*
mostassa de Dijón.*
10’50€
5’50€
FRANKFURT 28cm de salsitxa de Frankfut.* 5’50€
MANXEGO 180g de vedella, ceba caramel·litzada,
manxego, bacó, pebrot del “piquillo” i la nostra FRANKFURT
CAL SANTI 28cm de salsitxa de
salsa de BBQ al Jack Daniel’s*
8’75€
Frankfurt amb formatge cheddar, ceba caramel·litzada
i bacó.*
6,50€
CABRA 180g de vedella, ceba caramel·litzada,
formatge de cabra, tomàquet, bacó i la nostra salsa
BBQ al Jack Daniel’s*
9’00€

POSTRES

ESPECIAL:

180g
de
vedella,
rúcula,
ceba
caramel·litzada, formatge de cabra, cheddar, bolets
confitats, bacó i la nostra salsa rosa*. 9’50€

TEX

MEX

COULANT DE XOCOLATA
PASTÍS DE FORMATGE
TIRAMISÚ
BROWNIE

BRUTAL

MEL I MATÓ

dues burgers de 180g de vedella, enciam,
ceba caramel·litzada, cheddar, tomàquet, bacó i la
nostra salsa BBQ al Jack Daniel’s.*
12'25€

amb galeta oreo. 4,50€

amb nous. 4,50€

GELATS SANDRO DESII 4,50€

de secret ibèric, sobrassada,
salsa
de
mostassa
dolça.* XOCOLATA BLANCA I VIOLETES
8’75€
VAINILLA MEXICANA
IBÈRIC 180g de secret ibèric, formatge brie XOCOLATA NEGRA
francès, poma, bacó i salsa de mostassa dolça.*
TORRO
8’75€
POLLASTRE
180g de pit de pollastre, enciam, MANDARINA
tomàquet, cheddar, pinya, bacó i la nostra salsa de
LLIMONA EXPRUMUDA
mostassa dolça.*
8’50€
brie

180g
i

amb fruits del bosc. 5,00€

amb nous i gelat de vainilla. 4,50€

CREMÓS DE BAILEYS

180g
de
vedella,
tomàquet,
rúcula
mozzarel.la de búfala D.O.P i pesto.*
9,50€

amb gelat de vainilla4,50e

amb salsa de cafè. 4,50€

ITÀLICA

formatge

amb mozzarel.la de búfala
9,50€

DE SALMÓ FUMAT

SANTI

MALLORQUINA

TORRADES

180g de pit de pollastre
arrebossat amb panko, rúcula, cheddar, bacó i la
nostra salsa de mel i curri.*
8,75€

180g
de
vedella,
rúcula,
ceba VEGETAL 150g de burger vegetal casolana de cigrons
caramel·litzada, formatge brie, tomàquet, pernil i arròs amb les nostres especiès, rúcula, tomàquet,
formatge de cabra i pesto.*
8’25€
ibèric i la nostra salsa BBQ al Jack Daniel’s*
8’75€
VEGETAL DE KALE I QUINOA Burger de quinoa i

CAL

180g de vedella, natxos, jalapenyos,
cheddar, tomàquet i guacamole cassolà.*
8’75€

AMANIDES

POLLASTRE CRUIXENT

SERVEI A DOMICILI

RESERVES I COMANDES
673 215 770

