MOSSEGADES MALLORQUINES PER ACOMPANYAR LES NOSTRES CERVESES
BOCADOS MALLORQUINES PARA ACOMPAÑAR NUESTRAS CERVEZAS
MALLORCAN BITES TO PAIR OUR BEERS

ENTRANTS
ENTRANTES
STARTERS

Pa i olives / Pan y aceitunas / Bread and olives

1’50€

Patatilla / Patatilla / Chips

1’90€

Gilda ( 2 unidades )

3’00€

Hummus especial Sullerica

5’00€

Taula de formatges / Tabla de quesos / Cheese table

11’90€

Taula de fuets sollerics / Tabla de fuets / Fuet table from Sóller

10’90€

Nachos Guacamole Especial

6’90€

Conserva de musclos extra amb patates chips

6’50€

Conserva de mejillones extra con patatas chip
Gourmet pickled mussels and chips

ENSALADES
ENSALADAS
SALADS

Ensalada Vikinga
Amb salmó fumat, tomàquet amb toc especial Sullerica.
Con salmón ahumado, tomate y toque especial Sullerica.
With smoked salmon, tomatoe and especial Sullerica taste.

12’00€

Ensalada Tramuntana Blue
Amb formatge blau, poma i cuixot dolç, fresca i divertida.
Con queso azul, manzana y jamón cocido, fresca y divertida.
With blue cheese, apple and jam, fresh and fun.

8’90€

Ensalada Vegana
Amb alvocat, domàtiga, ceba vermella i un toc cruixent.
Con aguacate, tomate, cebolla roja y un toque crujiente.
With avocado, tomatoes, red onion and a crunchy taste.

11’00€

Alérgenos
Gluten

Frutos de cáscara

Pescado

Moluscos

Lacteo

PRINCIPALS

Pa amb oli per cantons per compartir (es recomana 2 per pers)
“Pa amb oli” por rebanadas para compartir (se recomienda 2 por pers)
Bread with olive oil on slices to share (we recomend two per pers)

Especial Sullerica; amb sobrassada, formatge i confitura dels concos

6’00€

Especial Sullerica; con sobrassada, queso y confitura picante
Sullerica esecial; sobrassada, cheese and spice jam

Amb formatge Mahonés /con queso Mahonés / with Mahon cheese
Amb salmó fumat

5’50€

/ con salmón ahumado / with smoked salmon

6,50 €

Amb formatge blau i poma / con queso azul y manzana / with blue cheese and apple
Amb anxoves / con anchoas / with anchovies

6’00€

6,00€

Amb pernil ibèric / con jamón ibérico / with iberian ham

6,00 €

Amb alvocat i tomàquet (vegano) / con aguacate y tomate / avocado and tomato 5,50 €
Amb sobrassada i kikos /con sobrasada y kikos/ with sobrasada
Amb paté la Luna / con pate la luna / with pate la luna

5’50€
5’00€

Amb varia negre / con varia negra / with local black sausage
Amb atun fumat / con atún ahumado / with smoked tuna
Classic amb pernil i formatge / con jamón y queso / with ham and cheese

Alérgenos
Gluten

Frutos de cáscara

Pescado

Moluscos

Lacteos

5’50€
6,50€
7,00€

