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CREMES
L i afegim uns encenalls de gla ibèric o cruixent de formatge parmesà?
De carbassa, dolça i depurativa  - 4,95 

De carbassó, digestiva i refrescant  - 4,95

De porros i pera, rica en fibra i nutrients  - 4,95

Gaspatxo (temporada)  - 4,95

BRUNCH  Dip per escollir: hummus o guacamole

Biquini de pa tramezzini amb brie trufat i Pernil de gla ibèric, amb amanida i dip per escollir - 13,75

Baguet amb bonítol de Guetaria, anxoves del Cantàbric, pebrot vermell fet a la brasa, amanida i dip per escollir  - 13,75 

Baguet de Pernil de gla ibèric amb formatge brie fos, amanida i dip per escollir - 12,50 

Salmó fumat de Noruega i formatge brie fos en pa de coca, amanida i dip per escollir - 10,50

Llom de gla ibèric i formatge brie fos amb pebrot verd fet a la brasa en pa de coca, amanida i dip per escollir - 10,50 

PICA-PICA  Per gaudir a qualsevol hora
Les nostres croquetes (Pernil de gla ibèric, formatge d’ovella curat i botifarra negra) - 4,75  

Flors de formatge tête de moine   - 4,60 

Olives picants de l’avi Andreu i patates xip    - 3,75 

 Dip per escollir de baba ganoush, guacamole o hummus amb pastanaga, cogombre baby i nachos   - 6,25 

Minixapata de foie d’ànec amb gelea de pètals de rosa - 4,65

Didalets de secallona  - 3,95 

Vermut negre reserva - 3,50 

Cervesa sense additius barril 1/3 - 3,70 

Copa de sangria de vi blanc o negre feta amb ingredients naturals (de baixa graduació 5 %) - 5,20 

Copa de vi negre Andreu Selecció criança - 3,40

Copa de vi blanc Andreu Selecció - 3,10 

AMANIDES  Saludables

Piràmide de tomàquet, bonítol de Guetaria i anxoves del Cantàbric amb oli d’oliva verge extra   - 10,75

De mozzarella de búfala, Pernil de gla ibèric, ruca, fruites de temporada, llavors i perles de Caviaroli - 12,75

De salmó fumat de Noruega amb vinagreta casolana i ous de guatlla   - 10,25

De favetes tendres amb Pernil de gla ibèric i variat de bolets amb oli d’oliva verge extra   - 10,75 

D’encenalls de Pernil de gla ibèric i cruixent de llagostins amb salsa romesco  - 10,75 

De quinoa, verdures fresques, cigrons, pipes de gira-sol i un toc fresc de menta amb vinagreta de cítrics   - 10,25 

De pasta radiatori amb cherry de colors, ou dur, formatge i pollastre - 9,25

 Sense Lactosa     Sense Gluten

INFORMACIÓ SOBRE AL·LÈRGENS: Consulti’ns

ELS SUGGERIMENTS Preus amb IVA inclòs

LES NOSTRES PIZZES
Amb tomàquet de temporada i un toc d’orenga
De bonítol de Guetaria, pebrot vermell fet a la brasa i ceba caramel·litzada - 12,75 

De mozzarella de búfala amb Pernil de gla ibèric i ruca - 11,75 

De pernil dolç i xampinyó natural amb ceba caramel·litzada - 10,25 

De Pernil de gla ibèric i formatge emmental suís - 14,75 

De salmó fumat de Noruega, tomàquet cherry, tàperes i ruca - 11,25 

PER COMPARTIR  Amb bastonets i torradetes*

Assortit de gla ibèric:  Pernil, llom, xoriço i salchichón amb olives de l’avi Andreu i alfàbrega fresca* - 13,50 

Assortit de formatges:  montbrú (cabra), dehesa (ovella), comté i stilton Shropshire (vaca), amb fruits secs, 
fruits vermells i melmelada*- 15,50 

De Pernil de gla ibèric   - 13,90 

Dip de baba ganoush, guacamole i hummus amb pastanaga, cogombre baby i nachos   - 11,75

Grissinis amb mortadel·la italiana i encenalls de parmesà reggiano - 6,25

Pa de coca amb tomàquet i oli d’oliva verge extra  - 2,35

COQUES I BAGUETS
Gourmet

Baguet amb bonítol de Guetaria, anxoves del Cantàbric i pebrot vermell fet a la brasa  - 10,75 

Biquini de pa tramezzini amb brie trufat i Pernil de gla ibèric i patates palla - 10,50

Coca amb formatge de cabra i mel de milflors - 6,25

Llom de gla ibèric i formatge brie fos amb pebrot verd fet a la brasa en pa de coca - 7,75

Salmó fumat de Noruega i formatge brie fos en pa de coca - 7,25

Sobrassada i mozzarella amb mel de milflors en pa de coca - 5,75

Pa de coca amb xoriço de gla ibèric, formatge brie fos, alfàbrega i llit de tomàquet - 6,75

Entrepà rústic de llavors amb formatge fresc de cabra, carbassó, tomàquet i enciam - 5,75

Entrepà rústic de llavors amb gall dindi, ou dur, tomàquet, enciam i salsa de iogurt - 6,75

Els clàssics de l’Andreu

L’autèntica baguet de Pernil de gla ibèric i formatge brie fos - 9,60 

Baguet de Pernil de gla ibèric  - 8,95 

Pernil de gla ibèric amb formatge brie fos en pa de coca - 8,95 

El nostre pa amb Pernil de gla ibèric  - 10,95 

Baguet de llom de gla ibèric amb formatge brie fos - 7,40 

Baguet de llom de gla ibèric - 6,90 

Baguet de llonganissa de pagès - 5,40 

Baguet de pernil dolç natural  - 5,60 

Pa de coca amb pernil dolç natural i formatge emmental suís fos  - 6,15 

Coca de formatges emmental suís i brie fos - 6,35 

TEMPTACIONS  Dolces

Coulant de xocolata - 5,75

Pastís de xocolata, de formatge o lemon pie - 5,75 

Les tradicionals trufes de xocolata - 4,75

Iogurt natural amb escuma de gerds - 4,75

Gelats artesans ( terrina 100ml. ) - 4,50

Crema gelada de cafè amb caramel, xocolata o nata - 3,50

ESMORZAR  Fins les 12.00 h

Salat

La clàssica baguet petita de Pernil de gla ibèric de l’Andreu  - 4,85 

Baguet petita de llonganissa de pagès, de pernil dolç natural i formatge brie fos o de  gall dindi - 3,25

CAFÈS I TES - veure dors

SUC DE  TARONJA NATURAL   - 3,40 

Dolç
Croissant de mantega - 1,70

Coca artesana de llimona o xocolata - 2,25 

Muffins de gerds, llimona o caputxino - 2,50 

La xocolata desfeta amb melindros, tradicional i deliciosa - 4,55 
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Ass aboreix
Andreu

BEGUDES
VI NEGRE
         

Andreu Selecció criança, 
Conca de Barberà 
Ull de llebre, merlot i cabernet sauvignon

Vivanco criança, Rioja 
Ull de llebre, graciano, maturana tinta

Enate criança, Somontano 
Ull de llebre i cabernet sauvignon

Pago de los capellanes criança, 
Ribera del Duero
Ull de llebre, cabernet sauvignon i merlot

Gotim bru criança, Costers del Segre 
Ull de llebre, merlot i cabernet sauvignon

Remelluri, Rioja
Ull de llebre, garnatxa, graciano

VI BLANC    

Andreu Selecció, Conca de Barberà
Afruitat - moscat i parellada

Calcari, Penedès 
Sec - xarel·lo

SUCS ECOLÒGICS

Poma 100 % - 3,75

Préssec i raïm 50 % i 50 % - 3,75

CAVA    

Brut Nature Andreu Selecció, 
Vilafranca del Penedès
Macabeu, xarel·lo, parellada

Rosat brut Andreu Selecció,
Vilafranca del Penedès 
Trepat i garnatxa

SANGRIA / VERMUT

Sangria de vi blanc o negre feta amb 
ingredients naturals (de baixa graduació 5 %) - 5,20

Vermut negre reserva - 3,50 

CERVESA SENSE ADDITIUS

Barril 1/3 - 3,70      Barril 1/5 - 2,80

Cervesa 1/3 - 3,90

Cervesa sense alcohol 1/3 - 3,90 

REFRESCOS

Aigua mineral - 2,25 

Aigua mineral amb gas - 2,95 

Coca-cola llauna - 3,10      Coca-cola vidre 35cl - 3,40 

Coca-cola zero llauna - 3,10

Coca-cola zero vidre 35cl - 3,40 

Schweppes llimona / taronja - 3,10 

Tònica Schweppes - 3,10

Trina taronja - 3,10

Nestea - 3,40

Bitter Kas - 3,50

VINE A SOPAR AMB ELS TEUS!

Assaboreix Andreu
LES NITS DE DILLUNS A DISSABTE 

Receptes originals amb la nostra filosofia de producte
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Preus amb IVA inclòs

“Indian Breakfast” 
Negre pur 100%. Ric en teïna - 2,75

“Green Moroccan Mint”  
Verd amb fulles de menta. 
Idoni per combatre la set i la calor - 2,75

“Rooibos Chai”
 Sense teïna, gust intens i lleugerament picant - 2,75

“Green Citric & Matcha” 
Verd, digestiu, baix en teïna, aromatitzat i refrescant - 2,75

“Earl Grey Citrus Vanilla”  
Negre aromatitzat, ideal per esmorzars - 2,75

“Red Apple & Cinnamon”  
Vermell aromatitzat amb sabor dolç de canyella - 2,75

Menta poliol - 2,45

Camamilla - 2,45

Cafè - 1,80

Cafè tallat - 1,90

Cafè amb llet - 2,10

Cappuccino - 2,20

TES, INFUSIONS I CAFÈS


