MEnu
SLAM DUNK

MEnu
ARENA

MEnu
MVP

OUR FAMOUS CRISPY ONION SHAVINGS!
Anelles fines de ceba laminada cruixent,
salsa de mostassa i mel i salsa BBQ. Increïbles!!

NBA ALL-STAR COMBO
Wings Korean, mini-burgers de Black Angus,
tex mex rolls, quesadillas tex-mex
i anelles de ceba laminada cruixents

NACHOS NBA CAFÉ
Els nostres famosos "nachos", elaborats amb la nostra
recepta especial i autèntiques "tortas" fregides de blat
de moro, un increïble guacamole casolà, formatges fosos
Cheddar i Jack, pico de gallo i crema agria

A ESCOLLIR

AMANIDA NBA CAFÉ
Super healthy i saborosa de kale amb pollastre
rostit, col xinesa, cirerols, bròquil, poma,
quinoa, pipes, cacauets i menta fresca (ﬁt)

QUESADILLAS DE FORMATGE
"Tortitas" casolanes de blat amb triple
de formatges: Havarti, Jack i Cheddar
A ESCOLLIR

DOUBLE-DOUBLE BURGER
Dos hamburguesas Black Angus (90&90g),
dos formatges: Cheddar i Havarti, enciam,
tomàquet, melmelada de ceba vermella,
cogombre, salsa MVP i patates fregides
POLLASTRE BBQ
amb coleslaw, patates fregides i salsa BBQ

CHICKEN BURGER
Pollastre a la graella, alvocat,
formatge brie fos, tomàquet, enciam,
maionesa d'alvocat i patates fregides

A ESCOLLIR

BIG “HOT DOG”
de salsitxa premium, amb xili amb carn,
salsa de formatge i patates fregides

A ESCOLLIR
A ESCOLLIR

TRIPLE DE XOCOLATA
Pastís de 3 capes de xocolata negra artesana
amb cim de nata amb vainilla
RED VELVET
Bescuit de iogurt amb cacau, galeta Maria,
frostie de formatge, amb essència de vainilla
i cim de nata amb vainilla

Soft drinks refill
Cervesa Estrella Damm 0,4l
Copa de vi
(Arienzo crianza de Marqués Riscal,
Torres de Casta o blanc Viña Sol)

RED VELVET
Bescuit de iogurt amb cacau, galeta Maria,
frostie de formatge, amb essència de vainilla
i cim de nata amb vainilla
TRIPLE DE XOCOLATA
Pastís de 3 capes de xocolata negra artesana
amb cim de nata amb vainilla

Soft drinks refill
Cervesa Estrella Damm 0,4l
Copa de vi
(Arienzo crianza de Marqués Riscal,
Torres de Casta o blanc Viña Sol)

POLLASTRE BBQ
amb coleslaw, patates fregides i salsa BBQ
NBA CAFÉ BURGER
Hamburguesa Black Angus (180 g), amb nucli de
formatge brie fos, tomàquet, enciam, melmelada de bacó
i ceba vermella, cogombre, salsa MVP i patates fregides
A ESCOLLIR

NBA CAFÉ CHEESECAKE
Elaborat amb doble cocció amb la nostra recepta
secreta, banyat en confitura de maduixots frescos
i cim de nata amb vainilla
BROWNIE
de xocolata negra amb caramel, gelat de vainilla
i cim de nata amb vainilla

Soft drinks refill
Cervesa Estrella Damm 0,4l
Copa de vi (Arienzo crianza de Marqués Riscal,
Torres de Casta o blanc Viña Sol)

MEnu

MEnu

MEnu

The Meaty One!

ALL STARS

VEGGIE

WINGS BUFFALO
amb salsa HOT! i crudités d'api i pastanaga
amb crema de formatge blau

QUESADILLAS TEX-MEX
"Tortitas" casolanes de blat amb pollastre, "frijoles",
blat de moro i xili dolç

A ESCOLLIR

QUESADILLAS TEX-MEX
"Tortitas" casolanes de blat amb pollastre,
"frijoles", blat de moro i xili dolç
A ESCOLLIR

DOUBLE-DOUBLE BURGER
Dos hamburguesas Black Angus (90&90g),
dos formatges: Cheddar i Havarti, enciam,
tomàquet, melmelada de ceba vermella,
cogombre, salsa MVP i patates fregides
NBA CAFÉ RIBS
Costelles de porc "Duroc" (400 g) macerades
24 hores amb la nostra barreja secreta d'espècies,
confitades a baixa temperatura i lacades a la graella
amb salsa BBQ i patates fregides
PULLED PORK
amb pa brioix, coleslaw, melmelada de ceba vermella,
anelles de ceba cruixent i salses de rave
i BBQ amb les seves patates fregides
A ESCOLLIR

BROWNIE
de xocolata negra amb caramel, gelat de vainilla
i cim de nata amb vainilla
RED VELVET
Bescuit de iogurt amb cacau, galeta Maria,
frostie de formatge, amb essència de vainilla
i cim de nata amb vainilla

Soft drinks refill
Cervesa Estrella Damm 0,4l
Copa de vi (Arienzo crianza de Marqués Riscal,
Torres de Casta o blanc Viña Sol)

OUR FAMOUS CRISPY ONION SHAVINGS!
Anelles fines de ceba laminada cruixent,
salsa de mostassa mel i salsa BBQ. Increïbles!!
WINGS BBQ
les originals marinades i lacades!
FINGERS DE POLLASTRE
amb ratlladura de coco, coriandre,
salsa tamarinde i maionesa hoisin
CESAR LOVES BASKETBALL
amb enciam fresc iceberg, crostonets, encenalls
de parmesà i la nostra increïble salsa Cèsar!
A ESCOLLIR

NBA CAFÉ BURGER
Hamburguesa Black Angus (180 g), amb nucli de
formatge brie fos, tomàquet, enciam, melmelada de bacó
i ceba vermella, cogombre, salsa MVP i patates fregides
SALMÓ
Llom de salmó noruec, amb verdures
saltades i salsa de rave
NBA CAFÉ RIBS
Costelles de porc "Duroc" (400g) macerades 24 hores
amb la nostra barreja secreta d'espècies, confitades
a baixa temperatura i lacades a la graella
amb salsa BBQ i patates fregides

OUR FAMOUS CRISPY ONION SHAVINGS!
Anelles fines de ceba laminada cruixent,
salsa de mostassa mel i salsa BBQ.
Increïbles!!
AMANIDA VERDA DE DOS ENCIAMS
amb quinoa, pinyons, cigrons, tomàquets
confitats i vinagreta de pesto (ﬁt)

VEGGIE
Portobel·lo rostit, enciam, melmelada
de ceba vermella, tomàquet, cogombre
i patates fregides (ﬁt)

A ESCOLLIR

TRIPLE DE XOCOLATA
Pastís de 3 capes de xocolata negra artesana
amb cim de nata amb vainilla
RED VELVET
Bescuit de iogurt amb cacau, galeta Maria,
frostie de formatge, amb essència de vainilla
i cim de nata amb vainilla

A ESCOLLIR

NBA CAFÉ CHEESECAKE
Elaborat amb doble cocció amb la nostra recepta
secreta, banyat en confitura de maduixots frescos
i cim de nata amb vainilla
BROWNIE
de xocolata negra amb caramel, gelat de vainilla
i cim de nata amb vainilla
Soft drinks refill, Cervesa Estrella Damm 0,4l o Copa de vi
(Arienzo crianza de Marqués Riscal, Torres de Casta o blanc Viña Sol)

A
PULSER
AFÉ
NBA C

Soft drinks refill
Cervesa Estrella Damm 0,4l
Copa de vi
(Arienzo crianza de Marqués Riscal,
Torres de Casta o blanc Viña Sol)

MEnu
ROOKIE
OUR FAMOUS CRISPY ONION SHAVINGS!
Anelles fines de ceba laminada cruixent,
salsa de mostassa i mel i salsa BBQ. Increïbles!!
A ESCOLLIR

MAGIC BURGER
Hamburguesa de vedella (180gr), xampinyons,
enciam, tomàquet, salsa MVP i patates fregides
BIG “HOT DOG”
de salsitxa premium, amb xili amb carn,
salsa de formatge i patates fregides
CHICKEN BURGER
Pollastre a la graella, alvocat, formatge brie fos,
tomàquet, enciam, maionesa d'alvocat i patates fregides
A ESCOLLIR

BROWNIE
de xocolata negra amb caramel, gelat de vainilla
i cim de nata amb vainilla
RED VELVET
Bescuit de iogurt amb cacau, galeta Maria,
frostie de formatge, amb essència de vainilla
i cim de nata amb vainilla

Soft drinks refill
Cervesa Estrella Damm 0,4l
Copa de vi (Arienzo crianza de Marqués Riscal,
Torres de Casta, blanc Viña Sol)

