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TOTES
LES BURGUESES DE

150 GrCroquetes casolanes de pernil de gla (unitat) 1,90€

Patates braves estil “La Burguesería”  5,40€

Anelles de ceba de Figueres en tempura  
i salsa de mango picant 4,60€

Brie arrebossat amb chutney de fruits vermells 5,90€

Fingers de pollastre casolans amb salsa   
tonkatsu 7,90€

Flors de carxofa "estil Santa Gula"  12,50€

Nachos amb enxilada de Black Angus, 
formatge cheddar i jalapeños  9,20€

Provolone fos a la brasa amb vegetals rostits  
i crema de tòfona negra 9,50 €

Costelletes ibèriques lacades amb soja,  
mel i gingebre (segons mercat) 8,70€

BURGUESES

Postres  casolans
Cheesecake de mascarpone amb maracujà 5,80€

Núvol de crema catalana, cítrics i muesli 5,90€

Cremós de "Barreta Mars" amb toffee, cacauet i 
xocolata 6,00€

Flam casolà de vainilla de Madagascar   
i dolç de llet 5,00 €

Gelats i sorbets variats 5,00€

Amanida César de pollastre a la brasa 9,20€

Amanida verda amb ricotta de búfala, avellanes, 
tomàquets confitats i vinagreta de fruits vermells 9,50€

STEAK HOUSE

La Burgueseria proposa inspiradors suggeriments.
Val la pena preguntar per ells!

*El nostre personal pot informar-los sobre al·lèrgies o
intoleràncies alimentàries de tots els nostres plats,

  no dubti en consultar-nos.

infantil
menúu

Beguda, cheese burger i patates fregides 9,80€

Afegeix un gelat per 1,50€

*No recomendado a mayores de 12 años*

Tall de bou 
de Nebraska (200gr) 14,20€

Steak tartare de Black Angus a la 
mostassa amb rúca i parmesà 12,70€

Hamburguesa de vedella farcida

de parmesà (300 gr) 11,50€

Pit de pollastre a la brasa

amb romaní i llima 10,50 €

Bacó 0,80 €

Formatge cheddar 0,80 €

Ou fregit 1,00 €

Ceba confitada 0,70 €

Pa sense gluten 0’90 €

Jalapeños 0’50 €

Hamburguesa   
de bou 2’00 €

PERSONALITZA LES NOSTRES BURGERS!

Patates fregides artesanes 2´95€

Patates de moniato amb  
salsa tàrtara de iogurt 3´50€

ALEGRA AQUEST PLAT, 
AFEGEIX-LI COMPANYIA!

AvoCado & BaCon 
De bou, alvocat, bacó, ceba carmel·litzada i   
maionesa casolana de sèsam.  11,20€ 

La FrEncHie 
De bou, xampinyons saltats, formatge comté,   
aioli i espinacs frescos.  10,20€

La Quesos 
De bou, ceba confitada, demi-glace i formatge 
emmental, havarti i gorgonzola.  10,20€ 

La ChiPotllo
De pollastre a la brasa amb formatge havarti, 
anelles de ceba en tempura,maionesa de chipotle 
feta a casa, enciam i tomàquet.  9,70€

la Bestial
Doble cheese bacó de bou, enciam, tomàquet, picada 
de jalapeños, salsa bbq i ceba a la planxa. 12,90€

La Texana
Costella ibèrica desossada, salsa de rostit, formatge 
havarti, ceba de Figueres, enciam i all i oli. 11,90€

La BurGuesa
De bou, formatge cheddar, bacó, enciam,  
tomàquet, ceba de Figueres i maionesa. 9,70€

La TartuFata
De bou, crema de tòfona, formatge parmesà, 
formatge havarti, ou fregit i patata palla. 13,60€

Italian JoB
De pollastre arrebossat, formatge mozzarella, 
pesto, bacó, enciam,tomàquet i maionesa  
casolana de tomàquets semisecs.  10,70€

La MagNa
De bou, foie d’ànec, núvol de poma  caramel·litzada, 
demi-glace, ceba confitada  i ceba cruixent. 13,90€

La VeGGie
De verdures i tofu arrebossada en panko, formatge 
havarti, xampinyons, ceba caramel·litzada, enciam, 
tomàquet i maionesa.  9,70€


