
10,50€

3,80€

10,90€

Al forn amb les nostres salses casolanes de tomàquet i maionesa d'all. Patates braves 8.50€

11,90€

Per a compartir

Sticks de patates i boniato al forn amb ous a la planxa i pernil ibèric.Ous estrellats amb pernil ibèric

Pregunta pel nostre hummus acompanyat de crudités variats y el nostre pa casolà.Hummus del día

Musclos de roca al carbó amb llet de coco, gingebre, llima y chilli.Musclos Thai

"Tortita" de cigró amb pollastre, guacamole, formatge i mango (mínim 2u). Tacos de pollastre de corral 

11.00€

Selecció de formatges "fermier", elaborats de forma tradicional a la granja on es crien
els animals.

Taula de formatges 15,00€

Albergínia rostida sobre niu d'hummus tradicional amb formatge feta, almetlles i pesto.Albergínia

Base de fulles verdes amb quinoa tricolor, acompanyat de salmó marinat, fruits secs i verdures i
fruita de mercat. 

Poke bowl 11,90€

Cada setamana variem els ingredients segons mercat. Amanida de temporada 10,50€
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Volem recuperar la cuina de quan els
aliments venien de la granja i de l'hort,

amb plats reals i ecològics buscant
sostenibilitat a través del km0.

Rebutgem els additius, sucres i farines
refinades, mals processats i...

els remordiments!
 

Pa 100% integral de masa mare casolà 3,00€

Taula de pernil ibèric.Taula de pernil ibèric 15,00€

Fulles verdes, burrata de 250g, tomaquets xerris al forn i salsa pesto. Burrata 10,90€

Formatge provolone al forn de brasa, amb pernil ibèric i torradetes.Provolone 10,50€

        Les reds socials ens ajuden
a donar-nos a conèixer ;)

Si esteu a gust, us agrada el
nostre ambient, els plats i la

companyia, recordeu que podeu
compartir-ho al vostre Instagram

etiquetant-nos a @vinyesdelilith, a
més, es gratuït i molt agraït!
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Principals

Salmó

Tataki de tonyina

De pesca sostenible, de Noruega, amb salsa de pesto. 14,00€

18,50€De pastura, vadella criada en llibertat. Entrecot

Salvatge i del mediterrani. Marinat amb tamari, gingebre i llima. 14,00€

12,00€Hamburguesa Corral De pollastre del Penedès, amb tomàquet, enciam, ou, ceba caramelitzada i
formatge blau.

A base de soja, amb tomàquet, enciam, ceba caramelitzada i formatge blau.Hamburgesa Heura 12,00€

Healthy fast food *Amb pa d'hamburgesa casolà sense gluten.

Postres casolans
Pregunta per els nostres postres del dia!
No hi ha millor manera d'acabar que amb un dels nostres dolços fets aquí! 

Amb tomàquet, enciam, ceba caramelitzada i formatge de cabra. Hamburgesa Black Angus 13,00€

5,50€

13,00€De xai especiat amb nous, tomàquet, enciam, ceba caramelitzada i formatge
havarti.

Hamburgesa Xai 

19,50€De pastura,  vadella criada en llibertat. Filet

Tártar de salmó Salmó marinat amb tamari, gingebre i llima, alvocat i mango. 13,00€

Tártar de tonyina Tonyina marinada amb tamari, gingebre i llima, alvocat i mango. 14,00€

Plat combinat de patates braves al forn, ou de corral a la planxa i pollastre. Menú infantil 10.50€

Per als mes petits


