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ALL STAR

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

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

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

TATER TOTS
Fregit de patata cruixent amb formatge fos,
bacó, cibulet i maionesa Chipotle

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

A ESCOLLIR
BBQ BURGER
Hamburguesa de vedella (180 gr), formatge Cheddar,
anelles de ceba cruixent, bacó caramel·litzat, enciam,
cogombre i salsa BBQ, amb patates fregides i coleslaw

“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 agra

BACON CHEESEBURGER
Hamburguesa de vedella (180 gr), formatges Cheddar i
Monterrey, bacó caramel·litzat, enciam, tomàquet, ceba
vermella i salsa MVP, amb patates fregides i coleslaw
AMANIDA CÈSAR AMB POLLASTRE
amb enciam fresc iceberg, crostonets, encenalls de
parmesà, pollastre a la graella, vinagreta de pesto,
i la nostra increïble salsa Cèsar!
POLLASTRE BBQ
amb coleslaw, patates fregides i salsa BBQ
A ESCOLLIR
TRIPLE DE XOCOLATA
Pastís de 3 capes de xocolata negra artesana
amb cim de nata amb vainilla

A ESCOLLIR

CHICAGO CHEESEBURGER
Hamburguesa de vedella (180 gr), formatge Cheddar
fos, ceba cruixent, ou fregit, tomàquet, rúcula i
salsa MVP, amb patates fregides i coleslaw

AMANIDA NBA Café
Super healthy i saborosa de kale amb pollastre rostit,
col xinesa, cirerols, bròquil, poma, quinoa,
pipes, cacauets i menta fresca (ﬁt)
BBQ WINGS
Les originals marinades i lacades!
“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 agra
A ESCOLLIR

NBA Café BURGER
Hamburguesa de vedella (180 gr), amb nucli de formatge
brie fos, tomàquet, enciam, melmelada de bacó i ceba vermella,
cogombre i salsa MVP, amb patates fregides i coleslaw

PULLED PORK
amb pa brioix, coleslaw, melmelada de ceba vermella,
anelles de ceba cruixent i salses de rave i BBQ,
amb patates fregides

BBQ RIBS
Costelles de porc “Duroc” (400 gr) 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

PHILLY CHEESE STEAK
amb vedella a la planxa, melmelada de ceba vermella
i salsa de formatge NBA, amb patates fregides

PULLED PORK
amb pa brioix, coleslaw, melmelada de ceba vermella,
anelles de ceba cruixent i salses de rave i BBQ,
amb patates fregides

POLLASTRE BBQ
amb coleslaw, patates fregides i salsa BBQ

NEW YORKER BIG “HOT DOG”
de salsitxa premium, amb ceba fregida, bacó,
formatge Cheddar fos i salsa de formatge Cheddar,
amb patates fregides

RED VELVET
Bescuit de iogurt amb cacau, galeta Maria,
frostie de formatge, amb essència de vainilla
i cim de nata amb vainilla

BROWNIE
de xocolata negra amb caramel, gelat de vainilla
i cim de nata amb vainilla

SALMÓ
Llom de salmó noruec, amb bròquil
i patata al caliu amb crema de formatge
A ESCOLLIR

Soft drinks refill o cervesa Estrella Damm 0,3l
o copa de vi (Arienzo crianza de Marqués Riscal,
Torres de Casta o blanc Viña Sol)

NBA Café CHEESECAKE
Elaborat amb doble cocció amb la nostra recepta
secreta, banyat en confitura de maduixots frescos
i cim de nata amb vainilla

A ESCOLLIR

Soft drinks refill o cervesa Estrella Damm 0,3l
o copa de vi (Arienzo crianza de Marqués Riscal,
Torres de Casta o blanc Viña Sol)

BROWNIE
de xocolata negra amb caramel, gelat de vainilla
i cim de nata amb vainilla
NBA Café CHEESECAKE
Elaborat amb doble cocció amb la nostra recepta
secreta, banyat en confitura de maduixots frescos
i cim de nata amb vainilla
Soft drinks refill o cervesa Estrella Damm 0,3l
o 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 mel i salsa BBQ.
Increïbles!
A ESCOLLIR

CLASSIC BURGER
Hamburguesa de vedella (180 gr), enciam,
tomàquet, ceba, cogombres i salsa MVP,
amb patates fregides i coleslaw
CHICKEN SANDWICH
de pa rústic, pollastre cruixent “panko”, coleslaw,
tomàquet, formatge Havarti, salsa de mostassa
amb mel i maionesa, amb patates fregides
AMANIDA CÈSAR AMB POLLASTRE
amb enciam fresc iceberg, crostonets, encenalls de
parmesà, pollastre a la graella, vinagreta de pesto,
i la nostra increïble salsa Cèsar!
POLLASTRE BBQ
amb coleslaw, patates fregides i salsa BBQ
A ESCOLLIR

LIL BROWNIE
de xocolata negra amb caramel, gelat de vainilla
i cim de nata amb vainilla

Soft drinks refill o cervesa Estrella Damm 0,3l
o copa de vi (Arienzo crianza de Marqués Riscal,
Torres de Casta o blanc Viña Sol)
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VEGGIE
A ESCOLLIR

OUR FAMOUS CRISPY ONION SHAVINGS!
Anelles fines de ceba laminada cruixent,
salsa de mostassa mel i salsa BBQ.
Increïbles!
QUESADILLAS DE FORMATGE
“Tortitas” casolanes de blat amb triple de formatges:
Havarti, Jack i Cheddar

VEGGIE BURGER
Portobel·lo rostit, enciam, pebrots del piquillo,
albergínia, tomàquets rostits, cogombrets dolços,
ceba vermella, salses de soja de Xile dolça i
MVP, amb patates fregides i coleslaw (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

Soft drinks refill o cervesa Estrella Damm 0,3l
o copa de vi (Arienzo crianza de Marqués Riscal,
Torres de Casta o blanc Viña Sol)

