
Còctel d’olives adreçades  2.80€
Chips de bossa 2.00€
La croqueta de daus de Pernil ibèric o de   2.00€
Pollastre rostit 
Les braves del chiri amb dues salses 6.50€
Ensaladilla russa Lancaster, olivada i torradetes cruixents 7.50€
Calamarcets a l’andalusa 10.50€
Pa amb tomàquet i oli d’oliva verge extra 3.00€

vermu-tet

platets

Tartar de Salmó, alvocat, sèsam torrat,  14.50€
papadum i salsa cítrica de soja
Hummus amb pipes de carabassa, curry i pa de pita 9.90€ 
Llagostins cruixents i maionesa     13.80€
d’herbes especiada (5 u.)

per a compartir



“Pepito” de vedella, ceba caramel·litzada i amanida  9.50€
de col lombarda amb salsa mostassa    
Entrepà de lacón amb mozzarella fresca, ruca i   8.50€
“pimentón” de la Vera
Trikini de pa de croissant amb pollastre brasejat, 8.50€
formatge brie, ceba morada i mionesa de kimchi
Entrepà de calamars amb maionesa cítrica,   8.50€ 
salsa perrins i ceba confitada
Frankfurt XL, cogombres agredolces, formatge raclette  7.50€ 
fos i ceba crunch
La Burguer Classic (200grs) de vedella 100% ECO,  10.00€
enciam, tomàquet, formatge i la nostra salsa 
La Burguer BBQ (200grs) de vedella 100% ECO,   10.50€
bacó, tomàquet, enciam, ceba confitada, formatge 
cheddar, maionesa de Jack Daniels i salsa BBQ                             
La Japo (200grs) de vedella 100% ECO,  10.00€
shitake, albergínia, maionesa de 
miso-wasabi i ceba tendra
La Burguer Veggie, fulla de cabdell, alvocat,  9.00€
tomàquet i ceba confitada   
Acompanya el teu entrepà patates fregides casolanes 3.50€
Extra de formatge 0.80€   
Extra de ceba confitada 0.80€

              

Gyozas de pollastre amb verdures, ponzu i ceba tendra 10.50€
Nachos amb formatge, guacamole i “pico de gallo”  11.50€
(Extra cochinita pibil 2.50€)
Patates surferes amb beicon, cheddar, jalapeños i     11.60€
salsa CBC

ENTREPANS
que molen



Gazpachito casolà amb tàrtar de verduretes, 8.50€
cherrys i oli d’oliva verge extra
Amanida de formatge de cabra a la planxa, síndria  12.50€
fresca, ruca i vinagreta de cacauet i menta   
Amanida Waldorf (fulls de cabdell, pollastre, poma,  12.50€ 
api, col lombarda, nous i salsa de iogurt)
Un clàssic ... Cocktail de gambes amb tremenda salsa, 13.50€
pinya i blat de moro fresc
Amanida Veggie d’Heura, col Kale, iogurt de coco  12.50 €
i taronja
Poke de salmó, mango, alvocat, alga wakame, 14.80 € 
raves i quinoa

fresquet
el més

Fingers de pollastre cruixents amb patates fregides 8.50€ 
naturals
Hamburguesa de vedella amb patates fregides  8.50€
naturals

peques
per als

i no tan...



Tarta de formatge CBC 6.50€
Coulant de xocolata 7.50€
Cremós de mascarpone amb crumble i confitura   6.50€
de fruits vermells   
Fruita fresca natural     5.50€

POSTRESels

* No se aceptan pagos de cuenta fraccionadospara mesas de más de seis comensles.

                      chiringuitocbc
www.grupolancaster.com


