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WINGS 
Les nostres exclusives aletes rostides a 
foc lent barrejades amb la teva elecció de 
salsa Buffalo clàssica, Tangy dolç i picant o 
barbacoa casolana, servida amb guarniment  
d’api i formatge blau.  €13.75   

SALADS & BOWLS
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
Pit de pollastre a la planxa i en rodanxes amb 
enciam romà fresc barrejat en un guarniment 
Cèsar clàssic, cobert amb Parmesà cruixent i 
làmines de formatge Parmesà.  €18.75 
Substitueix el pollastre per Salmó* a la 
graella  €21.75 
Servit sense crostons.

STEAK SALAD 
Filet a la graella sobre un llit de verdures 
fresques barrejat amb una vinagreta 
de formatge blau, amb cebes vermelles 
escabetxades, pebrots vermells i tomàquets 
roma i formatge blau esmicolat.*  €19.75  
Sense cebes cruixents.

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL   
Pollastre amb condiment de fajita, amanida 
de quinoa i blat de moro, pico de gallo, fesols 
negres assaonats i col llombarda. Servit amb 
verdures mixtes barrejades amb guarniment 
ranxer de guacamole.  €19.50 
Substitueix el pollastre per bistec  
a la graella* €21.50

LEGENDARY®  
STEAK BURGERS
ORIGINAL LEGENDARY ® BURGER 
L’hamburguesa que ho va començar tot!  
Steak Burger fresca, amb bacó fumat, formatge 
Cheddar, enciam i tomàqueta a sobre d ún 
brioix sense gluten. Acompanyat de patates 
fregides assaonades.*  €18.95 
Sense anella de ceba cruixent.

THE BIG CHEESEBURGER 
Tres rodanxes de formatge Cheddar foses a la 
nostra hamburguesa fresca de filet, servida 
amb enciam, tomàquet en branca, ceba morada 
a sobre d ún brioix sense gluten. Acompanyat 
de patates fregides assaonades.*  €18.95

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Hamburguesa fresca de filet, assaonada i 
segellada amb una barreja pròpia d’espècies, 
coberta amb salsa barbacoa casolana, formatge 
Cheddar, bacó fumat, enciam, tomàquet a 
sobre d ún brioix sense gluten. Acompanyat de 
patates fregides assaonades.*  €19.95 
Sense cebes cruixents.

DOUBLE-DECKER DOUBLE 
CHEESEBURGER 
Un tribut a la nostra “Down Home Double 
Burger” de 1971. Dues hamburgueses de filet 
apilades amb formatge americà, maionesa, 
enciam, tomàquet madurat en branca i ceba 
morada a sobre d ún brioix sense gluten. 
Acompanyat de patates fregides assaonades.*  
€23.50

SMASHED & 
STACKED
SWISS MUSHROOM BURGER 
Dos smash burgers apilades,  
assaonades i cuinades al punt amb 
formatge suís, xampinyons saltats, 
enciam, tomàquet de branca i 
maionesa.*  €19.00

SPICY DIABLO BURGER 
Dues smash burgers apilades, 
condimentades i cuinades al seu 
punt, amb formatge Monterey Jack, 
jalapenyos encurtits, enciam, tomàquet 
de branca i maionesa picant.*  €18.75

SIDES
PATATES FREGIDES 
ASSAONADES  €6.00

VERDURES FRESQUES  €5.00

PETITA AMANIDA  
CAESAR FRESCA  €6.50 
Servit sense crostons. 
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ENTRÉES
COWBOY RIBEYE 
397 gr d’entrecot a la graella cobert amb mantega d’herbes, servit amb 
puré de patates i verdures fresques.*  €32.50
NEW YORK STRIP STEAK 
340 gr de filet New York, rostit i cobert amb mantega d’herbes, servit amb 
puré de patates i verdures fresques.*  €30.25
BABY BACK RIBS 
Assaonades amb la nostra barreja d’espècies, glacejades amb la nostra 
salsa de barbacoa casolana i rostides a la perfecció, servides amb patates 
fregides assaonades, amanida de col i fesols estil ranxer.  €25.75
SMOKEHOUSE BBQ COMBO 
Tria entre Baby Back Ribs cuinades a foc lent, Pollastre a la barbacoa o 
Pulled Pork esmicolat a mà servit amb la nostra salsa barbacoa casolana. 
La combinació perfecta de les nostres especialitats fumades, servides  
amb patates fregides assaonades, amanida de col i mongetes seques a 
l’estil ranxer.   
Duo Combo  €25.75  
Trio Combo  €26.75   
Sense cebes cruixents.

CEDAR PLANK SALMON 
Salmó noruec a la graella cuinat en una làmina de cedre amb glassejat de 
mostassa dolça i picant, servit amb puré de patates i verdures fresques.*   
€20.50
BARBECUE CHICKEN 
Mig pollastre assaonat, banyat amb la nostra salsa barbacoa casolana 
i rostit fins a que estigui tendre. Es serveix amb patates fregides 
condimentades, amanida de col i fesols estil ranxer.  €24.75  

SANDWICHES
BBQ PULLED PORK SANDWICH   
Porc fumat esmicolat a mà amb la nostra salsa casolana  amb amanida de 
col i cogombrets, servit en un panet sense gluten amb patates fregides 
assaonades.  €17.75 
GRILLED CHICKEN SANDWICH   
Pollastre a la graella amb formatge Monterey Jack fos,  bacó fumat, 
enciam i tomàquet, servit en un panet sense gluten torrat amb salsa de 
mostassa i mel, servit amb patates fregides assaonades.  €17.25

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE 
Brownie de xocolata calenta sense gluten cobert amb gelat  
de vainilla, xocolata desfeta, encenalls de xocolata, nata fresca  
muntada i una cirera.  €12.25
ICE CREAM 
Tria entre vainilla de Madagascar o  
saborosa chocolata.  €7.45
MILKSHAKE 
Tria entre vainilla o  
saborosa chocolata.  €8.75

KIDS
HAMBURGUESA INFANTIL SERVIDA  
AND PATATAS ASSAONADES Pan sense gluten  €10.95
HAMBURGUESA INFANTIL AMB FORMATGE SERVIT AND 
PATATAS ASSAONADES Pan sense gluten  €10.95
PIT DE POLLASTRE INFANTIL SERVIT  
AMB VERDURES FRESQUES  €10.95
AMANIDA INFANTIL AMB POLLASTRE  €10.95

Existeixen processos i formació per garantir que el menjar d’aquest menú no conté gluten. Sense gluten descriu els aliments que contenen gluten en un nivell de no més 
de 20 parts per milió (ppm). Hi ha una fregidora dedicada exclusivament als elements del menú sense gluten.

Perquè confiem en els nostres proveïdors per obtenir informació precisa, el nostre menú fet des de zero i les operacions normals de la cuina que involucren àrees 
de preparació i cocció compartides, inclòs l’oli comú per a fregir, no podem eliminar completament el risc que els aliments entrin en contacte amb altres productes 
alimentaris o el risc de que se’ns proporcioni informació inexacta sobre al·lèrgens. Degut a aquestes circumstàncies, no podem garantir que cap element del menú 
pugui estar completament lliure d’al·lèrgens, però prenem totes les precaucions possibles. 

*El consum d’hamburgueses, carns, aus, mariscs, ous crus o poc cuinats, pot augmentar el risc de malaltíes transmeses pels aliments, especialment si té certes afeccions 
mèdiques. Tenim informació sobre al·lèrgies per a tots els elements del menú, parli amb el seu cambrer per obtenir més detalls. Si pateix d’una al·lèrgia als aliments, 
asseguri’s que el seu cambrer en tingui coneixement al moment de fer la comanda. †Conté fruits secs o llavors.


