
 CROQUETES DE PERNIL                   1.90 ud

 BRAVES                      5.40

 DAUS DE BRIE ARREBOSSATS       5.90

 HUMMUS D’ALBERGÍNIA                   7.50

Amb formatge cheddar fos i “jalapeños”

 AMANIDA CESAR                    9.20

 GUACAMOLE FET AQUÍ                   8.50

 NACHOS AMB ENCHILADA                   9.50

COSTELLETES DE PORC IBÈRIC  12.50

TALL DE BOU · 200gr    14.20

De Nebraska i acompanyat de patates fregides 
o amanida verda

STEAK TARTAR      12.90

A la mostassa, amb ruca i vinagreta de 
parmesà

PIT DE POLLASTRE AL CARBÓ   10.90
A la llimona i amb romaní, patates fregides, 
confitura de piquillos i amanida verda

AVOCADO & BACON            11.20
Guacamole, bacó cruixent, ceba 
caramel·litzada, maionesa de sèsam feta a 
casa, pa de núvol de massa mare

ARABELLA                      10.90
Formatge de cabra arrebossat, albergínia 
escalivada, melmelada casolana de piquillos,  
ruca, maionesa de tomàquet semi-sec, pa de 
núvol

QUESOS                      10.20
Formatge cheddar, emmental, gorgonzola, 
ceba confitada, maionesa de demiglacé feta a 
casa, pa de núvol

BALBOA          10.90

Anella de ceba cruixent, cogombrets, salsa 
baconesa, formatge cheddar, melmelada cajún 
casolana, ceba de Figueres, tomàquet, enciam, 
pa de brioix

TARTUFATA                13.60

Maionesa trufada, brie, ceba caramel·litzada, 
hashbrown de patata, confitura de tomàquet, pa 
de brioix

BURGUESÍSSIMA             10.90
Formatge cheddar, bacó cruixent, la nostra 
salsa barbacoa, cogombrets, salsa baconesa, 
ceba de Figueres, tomàquet, enciam, pa de 
brioix

ARMADILLO      10.70

Melmelada picant de xile habanero, 
mozzarella, maionesa feta a casa, ceba de 
Figueres, tomàquet, enciam, pa de núvol

BESTIAL          12.90

Doble de vedella amb formatge cheddar, bacó 
cruixent, la nostra salsa barbacoa, jalapeños, 
ceba a la planxa, allioli, tomàquet, enciam, pa 
de brioix

MAGNA          13.90
Foie d’ànec,  núvol de poma caramel·litzada, 
ceba confitada, maionesa de demiglacé feta a 
casa, ceba cruixent, pa de núvol

BURGUESA           9.90

Formatge cheddar, bacó cruixent, maionesa 
feta a casa, ceba de Figueres, tomàquet, 
enciam, pa de núvol

VEGGIE CLÀSSICA     9.70

Verdures de temporada i tofu arrebossats en 
panko, ceba cruixent, formatge emmental, 
ceba caramelizada, maionesa d’alfàbrega, 
ceba de Figueres, tomàquet, enciam, pa de 
núvol

WILLIAMSBURG     9.50

Falafel de llegums, llombarda agredolça, 
melmelada de piquillos, ruca, tomàquet, 
hummus d’albergínia, pa de núvol

Pit de pollastre arrebossat en panko, maionesa 
d’alfàbrega feta a casa, mozzarella, bacó 
cruixent, compota de tomàquet, salsa pesto, 
ceba de Figueres, tomàquet, enciam, pa de 
núvol

ITALIAN JOB         10.70

Pit de pollastre arrebossat en panko, maionesa 
de sriracha, llombarda agredolça, salsa de 
mango picant, pa de brioix

Pit de pollastre a la brasa de carbó, 
gorgonzola, melmelada cajún casolana, ruca, 
maionesa de tomàquet semi-sec, pa de núvol

LE  BLEU       9.90

Amb “pico de gallo” i “patacones” de plàtan

Amb pollastre a la brasa de carbó

Acompanyat d’escalivada i papadams 
de llenties

Amb compota de fruits vermells

Les de sempre però a la nostra manera

Cremoses i cruixents a parts iguals

LA FELICITAT NOMÉS ÉS REAL
QUAN ÉS COMPARTIDA

DE VEDELLA 100% DEL MOIANÈS 

DE PIT DE POLLASTRE DE CORRAL

DE VEGETALS D’AQUÍ MATEIX

Cuinada amb molt d’amor i a baixa 
temperatura. Lacades amb soja, mel i gingebre 
i acompanyades amb patates fregides o 
amanida verda

CHICKEN THAI TUK-TUK          10.90  

TALLS SERVITS AL PLAT

HAMBURGUESES

PICAR

LA COMPANYIA SEMPRE ÉS GRATA

 PATATES FREGIDES                2.95

 PATATES FREGIDES XL               3.75

 FREGIDES DE MONIATO               3.50

 ANELLES DE CEBA                4.70

Arrebossades en tempura i amb salsa de 
mango picant

Amb salsa baconesa altament addictiva

Casolanes i amb salsa maionesa trufada

Tallades a mà diàriament

CARNS

CERVESA

CANYETA 25CL

ESTRELLA DAMM            2.20          2.90

DE BARRIL

        COPA 33CL

TURIA           2.35          3.05

CERVESA EN AMPOLLA

PONENT HOPPY IPA                 4.20

Cerveses Ponent · Seró, Lleida · 6%
Cervesa amarga, amb tocs de llúpol i clares notes 
tropicals

JOY BOMB IPA                  3.80

BIG BEAR PALE ALE       3.80

Barcelona Beer Company · Llinars del Vallès · 6%
Cervesa sense gluten d’estil tradicional anglès 
divertida i despreocupada

SANSA AMBER ALE     3.90

Tibidabo Brewing · L’Hospitalet de LLobregat · 5.7%
Per a tots els públics. Fàcil d’entendre i de beure.
Afruitada, amb notes cítriques i florals destacant la 
llimona i el pomelo

SÚRIA AMERICAN PALE ALE        3.90

La Pirata Brewing · Súria · 5%
Suau i de color ataronjat, en boca lleugera i molt 
fresca, deixant pas a una suau amargor que no 
amaga les maltes. Molt aromàtica amb matisos 
d’herbes. Sense Gluten

LA NIÑA BARBUDA BROWN ALE                  3.90

Barcelona Beer Company · Llinars del Vallès · 7%
Amb aroma i sabor a malta torrada amb notes
de cafè, caramel, xocolata negra i fruits
secs. Un tros de cervesa!

CERDOS VOLADORES IPA                3.90

Barcelona Beer Company · Llinars · 6.5%
Potent i descarada pels teus moments més 
alegres. Amb molt de lúpul que li dóna aquest 
gust amarg que crea addició

BEERDAY BLONDE ALE                    3.80

Cerveses Ponent · Seró, Lleida · 5%
Rossa i equilibrada, amb notes de malta i 
aroma fresc de llúpol

DAMM LEMON         2.35          3.05

DAURA LAGER SIN GLUTEN    3.30

Damm · Barcelona · 5.4%
Lager clàssica elaborada amb malta. Té el 
sabor d’una cervesa de sempre però és apta 
per a celíacs

FREE DAMM LAGER SIN ALCOHOL              2.80

Damm · Barcelona · 0.0%
Neta, fresca, suau i equilibrada. Gust delicat amb 
sensació de cereal fresc i pa torrat

Lager

Torrada

Clareta amb llimona

La Pirata Brewing · Súria · 6%
De color vermellós, amb un toc d’amargor i molt 
cos. Els tocs maltosos s’entremesclen amb el 
llúpol. Aquesta cervesa desperta els sentits

LLEDONER DEL NORD    17.70

2018 · Empordà · Lledoner
Un exemple perfecte de vi negre lleuger. Jove 
i despreocupat, recorda els millors Beaujolais  
francesos

BLAU       18.50

2018 · Montsant · Garnatxa i carinyera
Un dels vins estrella del Monstant. Fresc, 
afruitat i mineral. Una joia vaja!

BRU DE VERDÚ     18.00

2018 · Costers del Segre · Ull de llebre i syrah
Caràcter i expressió. Complexa i a la vegada 
agradable intensitat aromàtica. Notes de fruita 
i aromes de fusta

GRAN CERDO      16.50

2018 · Rioja · Tempranillo i graciano 
Divertit vi dedicat als banquers que denegaren 
un crèdit al productor. Llaminer, afruitat, suau i 
saborós

VIZAR       17.90

2016 · Rivera del Duero · Tinta fina
Entre les vinyes de Mauro i Abadia Retuerta 
s’elabora aquest vi afruitat amb fusta ben 
matitzada i una qualitat/preu imbatible

NEGRE

BLANC

PETIT CAUS                      15.00

2018 · Penedès · Xarel·lo, Macabeu, Chardonnay
Procedent de vinyes ecològiques. Aromes 
minerals i tocs de fruita blanca

PERPLEJO                    17.50

2018 · Rueda · Verdejo 
Verdejo sense embuts, subtil i elegant. Afruitat, 
menys exuberància en notes tropicals però 
més cremositat, volum i frescor

BLANC DE TERRER                   18.00

2018 · Tarragona · Macabeu
Un vi afruitat i fresc que prové d’una finca 
pròxima a Vilaseca mirant al mar

ROSATS · ESCUMOSOS

LA MAR DE ROSA                      17.00

2016 · Empordà · Lledoner
Seguint la tradició dels rosats pàlids 
mediterrànis. Lleuger, fresc i divertit

DELAFLOR BRUT NATURE       17.50

2015 · Cava · Macabeu, xarel.lo i Parellada
Un cava lleuger i versàtil de vinyes de Sant 
Sadurní d’Anoia

VINETS  Y  “VINASSOS”

Una ampolla et sembla excessiu?
     També tenim negre i blanc a copes
   3.50

VINS

LLIMONADA NATURAL
     FETA PER NOSALTRES

TENS SET?

2.20

VERMUT YZAGUIRRE

Comença amb un aperitiu

2.20

DALE A TU BURGER ALEGRÍA MACARENA
Personalitza-la afegint-li un EXTRA

No pots menjar de tot?
Està controlat. Tenim

MENÚ D’AL·LÈRGENS
així que pregunta al personal

Ens coneixem?
 Segueix-nos a

@laburgueseria
#yougotme

Si alguna vegada el sofà no et deixa venir no pateixis
 T’HO PORTEM A CASA

POSTRES & COCKTAILS?
TROBA LA CARTA A LA WEB

LaBurgueseria.com - CARTACAT.MAY2020.PHONE.V1

BACÓ · JALAPEÑOS · OU FERRAT · EL QUE VULGUIS

IVA INCLÒS


