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Ika Buns
(Izakaya) 3.60
Pa Bao cuinat al vapor amb
calamar cruixent amb panko,
enciam, maionesa japonesa i
kimuchi no moto

Yasai miso Soup
(Principal) 7.95
Brou dashi amb miso i verdures
ecològiques: albergínia, bròquil,
carbassó, espàrrecs verds,
pastanaga, pebrot vermell i verd,
xiitake, tofu i ceba tendra

Chicken Curry Soup
(Principal) 10.95
Fideus Yaki Udon amb tires
cruixents de pollastre de granja,
ceba, pastanaga, bròquil,
espinacs, xiitake, ou, llima i
dashi amb curri

Pork curry don
(Principal) 9.50
Arròs amb curri groc thai,
secret de porc, ceba, pastanaga,
xiitake, pebrot vermell i verd,
dashi i ceba tendra

INFORMACIÓ NUTRICIONAL & AL·LÈRGENS

Dades nutricionals expressades en percentatge sobre la QDR (Quantitat Diària Recomanada) 2000 Kcal, 55 lípids, 75 g proteïnes i 300 g hidrats de carboni.
IKA BUNS 10% 18% 12% 6% Gluten, llet, soia, peix, mol·lusc, ou Yasai miso Soup 10% 17% 14% 8% Gluten, soia, sèsam, peix Chicken Curry Soup 24% 23% 23% 24% Gluten, llet, soia, peix, ou, sulfits
Pork curry don 31% 39% 38% 26% Gluten, llet, soia, peix, sulfits CHOCOLATE BUNS 10% 17% 3% 8% Gluten, llet, soia, sulfits BROWNIE 25% 58% 11% 16% Gluten, llet, soia, ou, fruits de closca
Vegetarià

Baix en calories

Picant suau, mitjà o intens

new!

Postres
Chocolate Buns 3.95
Pa Bao cruixent amb ganache
de xocolata, sal maldon i gerds

Brownie 4.55
Pa de pessic de
xocolata amb nous
i sorbet de mango,
sobre crumble de
kikos i coulis de
fruits exòtics

coulant
SENSE GLUTEN

Chocolate Cup 4.75
Pa de pessic de xocolata
amb xocolata desfeta
a l’interior, acompanyat
de gelat artesà de iogurt
búlgar amb grosella o
a escollir, sobre cookies
de xocolata

eco

Ginger
Cheesecake 4.75
Iogurt
Ecològic 3.95

Pastís de formatge
amb suau gingebre
fresc, melmelada
de nabius, muesli de
fruits secs i gerds

Iogurt ecològic sobre
compota de poma
ecològica caramel·litzada
i cruixent muesli
de fruits secs o mel

mochis 3.95
Mochis de pastís de formatge
i maduixa, o xocolata,
sobre base de fideus cruixents
amb sucre

Fruit Salad 3.95
Papaia i mango
amb gelat artesà de
vainilla o a escollir

+ 1.95 mochi extra

Banana
& Cho-Co 3.95

Binomi de
Gelats 3.95

Cruixent de plàtan i xocolata
amb gelat artesà de coco o
a escollir, i crumble de kikos

Dues boles de gelat
artesà de xocolata
i te verd o a escollir
+ 1.95 bola extra

Sencha Japonès
Te verd sencha aromatitzat amb llimona
Fresh Colada
Te verd sencha amb pinya, maduixa i coco
Oriental Lime
Te verd sencha aromatitzat amb llima,
escorça de llimona i margarides
Pu Erh Fruits del Bosc
Te vermell combinat amb fruites silvestres

2’
2’
2’

3’

Gracia Blend® Rooibos
6’
Te vermell rooibos amb vainilla, taronja, pètals
de rosa, de blauet i de gira-sol. Sense teïna
Rooibos Lemon Pie
5’
Rooibos, lemongrass i escorça de taronja
amb sabor a pastís de llimona. Sense teïna
Polar Mint
5’
Barreja de menta amb llavors de gavarrera
i regalèssia

SABORS DE GELAT ARTESÀ A ESCOLLIR: Xocolata · Vainilla · Te verd · Coco · Iogurt búlgar amb grosella

IMPOSTOS INCLOSOS

m

TEs 2.25

