Patates del Tano

5,50€

Patates Mex-Tano

5,90€

(ceba, patates i la nostra salsa de iogurt
gratinada)

-Bolets

(ceba caramel·litzada, patates, barreja
de les nostres salses iogurt i picant i
jalapeños)

(mezclum, tomàquet, ceba caramel·litzada,
formatge cheddar i salsa triburger)

Nachos del Tano

La Tusa

La Mare del Tano

8,90€

La Danesa

9,10€

-Llentíes amb curry

(mantega ecològica, cogombre agredolç i
ceba morada)

-Pastanaga

8,90€

La Catalana

9,10€

-Col amb carbassa

Il Pesto

8,90€

La Trump

9,50€

La Penya

8,90€

La Ibèrica

9,50€

La Jala-Peña

8,90€

9,90€

(croquetes vegetals de cigrons especiades)

(formatge cheddar, bacó, jalapeños, maionesa i la nostra salsa picant)

Mar i Muntanya

Anxoves del cantàbric (5u)

6€

Ses Illes

8,90€

La Doble

Croquete s casolanes (5u)

6€

5,90€

(amb tomàquet, jalapeños, guacamole i
formatge crema)

Les nostres braves

5,30€

(amb les nostres salses picant i triburger)

Anells de ceba

4,80€

Aletes de pollastre

4,80€

Nug�ets

4,80€

Falafel (4u)

4,80€

(pernil ibèric, gorgonzola i nous, pollastre
rostit o escalivada a la brasa)

(mezclum, bacó, tomàquet, formatge
cheddar i la nostra salsa barbacoa)

(mezclum, tomàquet, formatge brie, salsa
pesto i maionesa)
(mezclum, formatge de cabra, ceba caramel·litzada i melmelada de gerds)

(mezclum, sobrassada, formatge brie i
salsa de mel i mostassa)

(formatge de vaca curat, pebrot escalivat i
all i oli casolà)

(en temporada)

(formatge cheddar, bacó, anells de ceba i la
nostra salsa barbacoa)
(tomàquet, formatge brie, pernil ibèric i
ceba caramel·litzada)

(mezclum, tomàquet sec, formatge de vaca
curat i anxoves)

12,90€

(doble hamburguesa, doble cheddar i
doble bacó)

Cantàbric

7,10€

(tonyina, pebrot, anxoves del cantàbric i
olives)

Sirga

6,90€

Lladó

6,90€

Sóller

6,90€

Frankfurt del Tano

6,90€

Contrast

6,90€

(pit de pollastre,tomàquet,mezclum,formatge brie,salsa pesto i maionesa)
(bacó, formatge cheddar, ceba caramel·litzada i pebrot escalivat)

Amanida de tonyina

7,50€

(mezclum, tonyina, tomàquet cherry,
olives, pebros escalivat i mòdena)

Amanida de pollastre

7,90€

(mezclum, pollastre a la planxa, formatge
parmesà, tomàquet cherry i salsa iogurt)

Amanida La Mare del Tano

7,90€

(mezclum, fruits secs, formatge de
cabra, tomàquet cherry i mel i mostassa)

Amanida Italiana

7,90€

(mezclum, tomàquet sec, mozzarella,
nous i oli d’oliva)

Amanida Kebab

8,10€

Amanida ibèrica

7,90€

(mezclum, tomàquet cherry, formatge parmesà,
carn de kebab i la nostra salsa de iogurt)

Extres:
Original

(carn i amanida)

Carn

(carn)

Mediterrani

(tonyina i amanida)

6,90€
7,10€
5,90€

Formatge

+0,70€

(Cabra, Cheddar, Brie, Parmesà,
Idiazàbal)

Ceba

+0,70€

Carn

+1,10€

(fregida, caramelitzada)

Vegetal

5,50€

Bacó

+1,10€

Falàfel

5,90€

Pa sense gluten

+1,50€

(formatge i amanida)
(falafel i amanida)

(sobrassada calenta, formatge brie,
mezclum i mel de romaní)

(cervela 120g, bacó, formatge cheddar i
cruixent de ceba)
(pit de pollastrem mezclum, pebrot
caramel·litzat i la nostra salsa picant)

Pernil ibèric

7,10€

...amb les nostres salses de sempre:

Iogurt, picant, barbacoa o
triburger +0,50€

Ous

Peix

Làctics

Soja

(mezclum, tomàquet cherry, pernil ibèric
i encenalls de formatge parmesà)
Gluten

Fruits secs Mostassa

www.lamaredeltano.cat
facebook.com/lamaredeltano.bdn
twitter.com/lmtbadalona
#lamaredeltano

