happy
hour
CERVESA

Estrella quinto 20cl €2.25 | malquerida 33cl €2.75 | Turia 33cl €2.75

€5.00 LICORS I COMBINATS

Eristoff Vodka | Bacardi Black Rum | Bombay London Dry Gin
Jose Cuervo Tequila | Cutty Sark Scotch | Old Virginia Bourbon

€4.00 SELECCIÓ ESPECIAL DE VI NEGRE O BLANC
€6.50 CÒCTELS
Blueberry Cosmo Cocktail

Eristoff Vodka, licor de flor de saüc St. Germain, sabors frescos de nabiu i llimona
rematat amb escumós refresc.

fresh Agave Margarita

Tequila Jose Cuervo, nèctar d’atzavara i
suc de llima fresca.

Dark & Stormy

Rom Bacardi Black, llima acabada
d’esprémer, nèctar d’atzavara, rematat
amb Fever-Tree Ginger Beer.

Aperol Spritz

Aperol, vi escumós, una mica de refresc i
taronja fresca.

Old Fashioned

Old Virginia Bourbon, xarop casolà de sucre morè, un pessic d’amarg d’Angostura.

Happy Hour Mojito

Rom Bacardi Black, Finest Call
xarop de sucre, suc de llima i
menta fresca.

Frozen Strawberry
Daiquiri

Còctel mesclat amb rom Bacardi
Black, maduixa i suc de llima fresca.

GIN & TONIC

Bombay London Dry Gin, rodanxa
de llima fresca, acabat amb tònica
premium Fever-Tree.

***Opcions sense alcohol disponibles sota petició al teu cambrer.

€7.00 MENJAR
TACOS OBERTS (a escollir)

Tots els tacs són servits en truites de farina de blat.

Cheeseburger:

Carn de vedella picada assaonada, formatge americà,
ceba picada, enciam trossejat i ketchup picant.

BBQ Pineapple:

Pinya a la graella, formatges cheddar i Jack, amanida de

Southwest Chicken:

Pollastre a la graella, formatges cheddar i Jack, 		

col picant, cebes en escabetx, salsa BBQ casolana.

guacamole, pico de gallo, allioli de chipotle i un toc
de coriandre.

Roasted Corn & Tomato Flatbread

Coca cruixent coberta amb blat de moro torrat, tomàquet dolç, cremós formatge de cabra
i pesto d’espècies i llavors de carbassa.

Buffalo-Style Fries

Patates fregides cruixents, amb capes de salsa Buffalo clàssica, formatge blau, cheddar i
Monterey Jack, adornat amb cebes tendres, servit amb salsa ranxera.
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