CAT / ESP

CARTA SNACK BAR 2022
CARTA SNACK BAR

Servei de 13:00 a 22:30hrs
Servicio de 13:00 a 22:30hrs

www.parkpiolets.com

PLATS
PLATOS

Pa de coca de vidre amb tomàquet i AOV

4,50 €

Pernil ibèric tallat a mà (Fisan)
amb pa de coca de vidre amb tomàquet

28,00 €

Pan de coca de cristal con tomate y AOVE

Jamón ibérico cortado a mano (Fisan) con pan de
coca de vidre con tomate

Croquetes de pernil ibèric (4ut)
Croquetas de jamón ibérico (4ud)

Filet d’anxoves (Don Bocarte) amb pa de coca
de vidre

7,50 €

16,00 €

Filetes de anchoas (Don Bocarte) con pan de coca de
vidre

Gazpatxo suau amb la seva picada

8,50 €

Patates braves amb la nostra salsa chile
chipotle i all-i-oli

9,00 €

Gazpacho suave con su picada

Patatas bravas con nuestra salsa chile chipotle y
alioli

Amanida russa natural amb ventresca de
bonic, olives verdes farcides d'anxoves i pics

10,50 €

Amanida verda d'estiu amb tomàquets, fesol
tendre, crudités, llagostins i vinagreta de
Mòdena

12,50 €

Ensaladilla rusa natural con ventresca de bonito,
olivas verdes rellenas de anchoa y picos

Ensalada verde de verano con tomates, crudités,
langostinos y vinagreta de Módena

Amanida de quinoa vermella, amb el nostre salmó 14,00 €
marinat, alvocat, mango verd i vinagreta de curry
(opció vegana amb tofu)
Ensalada de quinoa roja, con nuestro salmón marinado,
aguacate, mango verde y vinagreta de curry
(opción vegana con tofu)

Pasta del dia amb salsa al gust
(Opció de Salses: pesto, bolonyesa o napolitana)

11,50 €

Pota de polp rostida amb hummus de cigrons
i salsa verge de tomàquet

21,00 €

Fish and chips de lluç especiada
amb salsa tàrtara

20,00 €

Tartar de salmó al yusu amb torrades cruixents
i alvocat

18,00 €

Pasta del día con salsa al gusto (opción de salsas: pesto,
boloñesa o napolitana)

Pata de pulpo asada con hummus de garbanzos
y salsa virgen de tomate

Fish and chips de merluza especiada con salsa tártara

Tartar de salmón al yusu con tostadas crujientes
y aguacate

La nostra hamburguesa de 180 gr de bou
19,50 €
d'Andorra amb tomàquet, ceba, cogombre
encurtit,formatge cheddar fumat i patates fregides
Nuestra hamburguesa 180gr de buey de Andorra con
tomate, cebolla, pepino encurtido, cheddar ahumado y
patatas fritas

BLT entrepà de bacon, enciam i tomàquet amb
maionesa BBQ i patates fregides

11,50 €

BLT bocadillo de beicon, lechuga y tomate con mayonesa
BBQ y patatas fritas

NENS
NIÑOS

Fingers de pollastre amb patates fregides
naturals

8,00 €

Fingers de pollo con patatas fritas naturales

Hamburguesa de 120 gr amb formatge
cheddar i patates fregides

12,00 €

Hamburguesa de buey de Andorra 120gr con queso
cheddar y patatas fritas

POSTRES
POSTRES

Creps dolces amb (dolç de llet, xocolata o
sucre amb llimona)

6,50 €

Cremós de mango i maracujà amb un
crumble de sucre bru

7,50 €

Amanida de fruita de temporada

6,50 €

Copa de gelat al gust (Sorbets de: mango,
llimona; Gelats de : vainilla, caramel,
maduixa, coco i nougat)

5,50 €

Lingot de xocolata blanca amb llimona i
iogurt

7,50 €

Crepes dulces con (dulce de leche, chocolate o
azúcar con limón)

Cremoso de mango y maracuyá con un crumble de
azúcar moreno
Ensalada de fruta de temporada

Copa de helado al gusto (Sorbetes de mango y
limón; Helados de vainilla, caramelo, fresa,
coco y nougat)

Lingote de chocolate blanco con limón y yogurt

www.parkpiolets.com

