
hamburgueses kebabs compartir amanides
La Mare del Tano 9,90€

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

La Tusa 9,90€
mezclum, formatge cheddar, tomàquet, 

bacó i la nostra salsa barbacoa

La Moshisha 9,90 € 
formatge de vaca, «morcilla» de ceba D.O. Jaén)

La Penya 9,90 € 
mezclum, formatge de cabra, ceba 

caramel·litzada i melmelada de gerds

La Jala-Penya 9,90 € 
formatge cheddar bacó, jalapeños, 

maionesa i la nostra salsa picant

La Trump 10,50 € 
formatge cheddar, bacó, anells de ceba i la 

nostra salsa barbacoa

La Ibèrica 10,90 € 
tomàquet, formatge brie, pernil ibèric i ceba 

caramel·litzada

Mar i Muntanya 11,10 € 
mezclum, tomàquet, formatge de vaca curat 

i anxoves del cantàbric

La Doble 14,90 € 
doble hamburguesa, doble cheddar i doble bacó

Ses Illes 10,50 € 
mezclum, sobrassada, formatge brie i salsa 

de mel i mostassa

La 4 formatges 10,50 €
formatge de vaca, formatge brie, formatge 

blau i formatge parmesà

La Catalana 9,90 € 
formatge de vaca, pebrot escalivat i all i oli

La Pollastre 10,90 € 
pollastre de corral, mézclum, formatge 

cheddar, tomàquet, guacamole y un toc de 
la nostra salsa de iogurt

Original 7,50 €
carn i amanida

Carn 7,90 € 
Mediterrani 6,90 € 
tonyina i amanida

Vegetal 6,50 € 
formatge i amanida

Falàfel 7,10 € 
falàfel i amanida

Patates del Tano 6,50 €
ceba, patates i la nostra salsa de 

iogurt gratinada

Patates Mex-Tano 6,90 € 
ceba caramel·litzada, patates, 

barreja de les nostres salses iogurt i 
picant i jalapeños

Les nostres braves 6,50 € 
amb les nostres salses picant i 

triburger

Anells de ceba 6,50 € 

Aletes de pollastre 6,50 € 

Nuggets de pollastre 6,90 € 

Falàfel (4u) 6,50 € 
croquetes vegetals de cigrons 

especiades

Croquetes casolanes (5u) 6,90 € 
pernil ibèric, xipirons, gorgonzola i 

nous, pollastre  rostit o 
escalivada a la brasa

Nachos del Tano 6,90 € 
totopos amb guacamole i 

formatge crema

Amanida de tonyina 8,90 €
mezclum, tonyina, tomàquet 

cherry, olives, pebrot escalivat i 
mòdena

Amanida La Mare del Tano 8,90 € 
mezclum, fruits secs, formatge de 

cabra, tomàquet cherry i mel i 
mostassa

Amanida Kebab 9,50 € 
mezclum, tomàquet cherry, 

formatge parmesà, carn de kebab 
i la nostra salsa de iogurt

Amanida Ibèrica 9,50 € 
mezclum, tomàquet cherry, pernil 

ibèric i encenalls de formatge 
parmesà

postres
Pastís de formatge 5,90 €

Brownie de xocolata negra amb 
gelat de vainilla 5,90 €

EXTRES

Formatge +0,90 €
cabra, cheddar, brie, parmesà

Ceba +0,90 €
fregida, caramelitzada

Carn +1,40 €
Bacó +1,30 € 

Jalapeños  +0,90 €
Guacamole  +1,00 €

 ...amb les nostres salses de 
sempre: Iogurt, picant, barbacoa 

o triburger (mostassa i puré de 
tomàquet) +0,90€

Hamburgueses vegetarianes +1,50€
hamburguesa casolana i ecològica de 

150g. Pastanaga, esbergínia, llenties amb 
curri o bolets.

Fes-la de pollastre de  corral +1,00€

Fes-la gluten free +1,50€

Fes-la doble +3,50€

www.lamaredeltano.es
      facebook.com/lamaredeltano.bdn

      twitter.com/lmtbadalona
     instagram.com/lamaredeltanobadalona

* * *
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les nostres

de vedella ecològica de 200gr

els nostres

de sempre

per

fets per nosaltres

Si porteu el vostre propi pastís o postre, 
es cobrarà 1 euro per comensal pel servei


