Carta
De 13 a 15h
De 20 a 22:30h

Nems casolans de verdures
i carn (6 u.)
Nems caseros de verduras y de carne (6 Uds.)
9,90€

Amanida César del Xef
Ensalada César del Chef
10,50€

Tàrtar de salmó
Tartar de salmón
13,90€

Verdures de temporada a la
brasa amb el nostre romesco
Verduras de temporada a la brasa
con nuestro romesco
9,50€

Les nostres
hamburgueses
Nuestras
hamburguesas

Les tapes del
Noranta Tres
Tapas del
Noranta Tres
Xips de verdures variades
Chips de verduras variadas
4,25€
Pernil ibèric amb pa de vidre
Jamón ibérico con pan de cristal
16,50€
Taula de formatges artesans
Tabla de quesos artesanos
14,50€
Coca de ventresca i tomàquet
Coca de ventresca y tomate
12,90€
Coca d’escalivada amb anxoves
del Cantàbric
Coca de escalivada con anchoas
del Cantábrico
13,10€
Duo d’hummus de cigrons i d’albergínia
Dúo de hummus de garbanzos y de berenjena
6,50€

Hamburguesa de carn de
vedella d’Andorra
amb foie i encenalls de pernil
ibèric
Hamburguesa de carne de vacuno
de Andorra, con foie y virutas de
jamón ibérico
12,90€
Hamburguesa de peix a la
graella amb tomàquet a la
graella i saltejat de bolets
Hamburguesa de pescado con
tomate a la plancha y salteado de
setas
11,90€
Hamburguesa vegetal amb
salsa romesco casolana
Hamburguesa vegetal con
salsa romesco casera
12,50€
Totes les nostres
hamburgueses venen
acompanyades
de patates palla i amanida
Todas nuestras
hamburguesas vienen
acompañadas
de patatas paja y ensalada

Els
imprescindibles
Los
imprescindibles
Tataki de tonyina
Tataki de atún
12,50€
Pop amb llit de puré de patata
casolà
Pulpo con lecho de puré de patata casero
16,50€

Amanida de tomàquet extra
amb ruca, parmesà i ventresca
Ensalada de tomate extra con
rúcula, parmesano y ventresca
12,50€
Amanida de temporada
Ensalada de temporada
10,50€

Postres
Innovació de crema catalana
amb coulis de mandarina
Innovación de crema catalana con
coulis de mandarina
4,50€

Cuinats
al moment
Cocinados
al momento
Wok de verdures i pollastre amb
tallarines d’arròs o quinoa
Wok de verduras y pollo con
tallarines de arroz o quinoa
12,90€
Risotto de la casa
Risotto de la casa
15,00€
Pasta del dia
Pasta del día
9,50€

De pagès:
Remenat d’ou ecològic amb bolets
Revuelto de huevo ecológico y setas
4,65€

Sopa ecològica de temporada
Sopa ecológica de temporada
6,50€
Carpaccio de bou
Carpaccio de buey
15,90€
Carpaccio de bacallà
Carpaccio de bacalao
14,50€

Turbot a la planxa amb espaguetis de
carbassó i pastanaga i bomba de boniato
Rodaballo a la plancha con espaguetis
de calabacín y zanahoria y bomba de boniato
14,90€
Taco de filet bou a la brasa amb foie
Taco de filete de buey a la brasa con foie
18.90€
Delícia de porc ibèric a la brasa
Delicia de cerdo ibérico a la brasa
18,50€

Iogurts / Yogurts
Bowl:
De iogurt artesà amb topping a escollir
(fruita fresca o melmelada)
De yogurt artesano con topping a escoger
(fruta fresca o mermelada)
3,75€

(Pa de sègol o integral
/ Pan de centeno o integral)

Mousse de maduixa
Mousse de fresa
3,95€

Ibèric:
Pernil ibèric
Jamón ibérico
2,70€

Sucs
Zumos

Capresse:
Formatge fresc i tomàquet
Queso fresco y tomate
2,40€

Noranta Tres:
Taronja i pastanaga
Naranja y zanahoria
3,50€

Andorrà:
Embotits del país
Embutidos del país
2,50€

Verd:
Llima, kiwi, gingebre, espinacs
i canonges
Lima, kiwi, jengibre, espinacas
y canónigos
4,50€

Plat de fruita fresca
de temporada
Plato de fruta fresca de temporada
4,30€
Pastís del dia
Pastel del día
CPV

Antiox:
Pastanaga, remolatxa,poma i llimona
Zanahoria, remolacha, manzana y limón
4,30€

Desayunos & Meriendas
De 10 h a 12 h
De 16 h a 20 h

Pastissos
casolans
Pasteles
caseros
(fets amb farina d’espelta
i sucre mascavat /
hechos con harina de espelta
y azúcar mascabado)
Carrot cake
4,50€

Torrades
Tostadas
Nòrdica:
Formatge fresc i salmó fumat
Queso fresco y salmón
ahumado
4,95€
De Muntanya:
Formatge de cabra
amb nous i mel
Queso de cabra con
nueces y miel
4,85€

Cafè / Café
1,30€
Tallat / Cortado
1,40€
Cafè amb llet
Café con leche
1,60€

Coulant de xocolata amb gelat
de mandarina
Coulant de chocolate con helado
de mandarina
4,70€

Iogurt artesà
Yogurt artesano
3,00€

Cafè
Café

Entrepans
Bocadillos

Crema ecològica de temporada
Crema ecológica de temporada
6,50€

Bacallà amb tomàquet confitat i panses
Bacalao con tomate confitado y pasas
17,50€

Amanides
Ensaladas

Casolana:
Mató artesanal i melmelada de fruita
Mató artesanal y mermelada de fruta
4,75€

Pastís de fruits secs
Pastel de frutos secos
4,75€
Pastís de poma
Tarta de manzana
4,50€
Brownie de xocolata
i ametlles
Brownie de chocolate
y almendra
4,85€
Consulti pastís del dia
Consulte el pastel del día

Smoothies
Smoothies
Detox:
Taronja, pastanaga,
llimona i gingebre
Naranja, zanahoria,
limón y jengibre
4,50€
Sport:
Plàtan, kiwi, alvocat, espinacs
i llet d’avena
Plátano, kiwi, aguacate,
espinacas y leche de avena
4,70€

Llets vegetals:
Avena, arròs i ametlla
Leches vegetales:
Avena, arroz y
almendra
+ 0,30€

Selecció de tes
Selección de tés
Yogi tea:
Classic, Detox, Matcha
Lemon, Green Energy
1,60€
Dilmah tea:
Pure Green, Noble Earl Grey, Fruity
Minty Delicious, English Breakfast
1,60€

Bar
Bar

De 10 h a 00 h

TASTA ELS NOSTRES:

Licors & Combinats
PRUEBA NUESTROS:

Licores & Combinados

Smoothie de temporada
4,70€
Ingredient extra
0,50€

L’establiment no garanteix la no possible presència de traces d’al·lèrgens alimentaris en els plats que elabora i/o serveix.
*Si pateix alguna al·lèrgia o intolerància alimentaria consulti amb el personal de sala els ingredients dels nostres plats. Si padece alguna alergia o intolerancia alimentaria consulte con el personal de sala los ingredientes de nuestros platos. **Preus amb I.G.I inclòs Precios con I.G.I incluido

