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Consulta la
CaRtA D’Al·LÈRgEnS

Tomàquet Rosa servit amb ceba tendra, olives d'Aragó i piparres, amanida amb oli d'oliva extra verge i flor de sal.

“Nachos” amb tot 11,50€
Autèntics “nachos” amb guacamole, “pico de gallo”,
crema agra, “jalapeños”, crema de cheddar i pulled pork.

“Nachos” amb tot VEGUIS 11,50€
Autèntics “nachos” amb guacamole, “pico de gallo”,
crema agra, “jalapeños”, crema de cheddar i Jackfruit.

Croquetes de Pollastre casolanes (4.u) 6,60€
Croquetes de pollastre rostit, arrebossades amb pa i panko.

Croquetes de Pulled Pork
by “Al Karbón” (4.u) 7,00€
Croquetes de Pulled Pork, arrebossades amb pa i panko.

Croquetes de Cua de Bou (4.u) 8,00€
Croquetes casolanes de cua de bou, arrebossades
amb pa i panko.

Aletes picants 7,00€
Aletes de pollastre cuites a baixa temperatura durant 5 hores
i acabades “Al Karbón” amb una salsa molt picanteta...

Ensaladilla Russa de bonítol  6,50€
Clàssica ensaladilla russa cuita a casa amb patata Kennebec
i pastanaga, amanida amb una maionesa
especial i tonyina.

Fried Chicken acompanyat
de Maionesa de Kimchee (6.u) 11,50€
Contracuixa de pollastre, amanida i marinada amb la nostra recepta,
arrebossada i fregida amb una doble tempura, amb una maionesa
de Kimchee i amb Togharashi.

Provolone fumat a la brasa 9,50€
Formatge provolone dolç fumat amb fusta de pomer.

Braves "Al Karbón"   6,00€
Patata Monalisa tallada a mà i amanida amb el nostre
allioli d’alls rostits “Al Karbón” i un sofregit
casolà de tomàquet i all.

PeR PiKaR

EnTrEpAnS
Fried Chicken amb Coleslaw,
acompanyat amb Maionesa Kimchee
casolana i Togharasi 9,50€
El nostre pollastre arrebossat servit amb pa de Brioche acompanyat
amb Maionesa Kimchee casolana, Togharasi i Coleslaw.

Pulled Pork amb Barbacoa i Coleslaw 9,50€
Carn de porc cuita durant deu hores, esmicolada i amanida
amb salsa barbacoa i Coleslaw. Servit en pa de Brioche.

Contracuixa de Pollastre a la graella
amb guacamole i formatge cheddar 9,50€
Contracuixa de pollastre, marinada a casa, fet a la graella i
gratinada amb formatge cheddar, pa de barreta banyat de
guacamole i ceba encurtida.

La Burguer amb Pulled Pork                      11,50€
170grs de carn de vaca lleugerament curada,
servida amb Pa de brioche, Pulled Pork,
Ceba encurtida i amb Cheddar fumat. 

La Burguer amb enciam,
tomàquet i ceba    9,50€
170 grs de carn de vedella lleugerament curada, servida amb pa
Brioche, enciam, tomàquet, ceba i amb la nostra salsa burger especial.

La Vegui JACKFRUIT BBQ amb Coleslaw 9,50€
170grs carn de Jackfruit amanit amb salsa barbacoa i
Coleslaw. Servida en pa de Brioche.

Al KaRbÓN
Tots els plats venen acompanyats amb patates rostides i verdures.

1/4 de Pollastre       7,50€

1/2 Pollastre            11,50€
“Lagarto” Ibèric 17,50€
200grs de tall ibèric 100% de gla.

Ploma Ibèrica         19,00€
200grs de tall ibèric 100% de gla.

Entrecot de vedella
de Girona (250 grs)        17,50€
Carn tendra i gustosa.

Costellam Sweet Home
amb salsa barbacoa 14,50€
Costelles de porc a baixa temperatura, cuinades durant
5 hores a 92ºC amb salsa barbacoa.

Canelons de pollastre i foie (3.u) 8,50€
Canelons de pollastre rostit i foie amb beixamel
lleugerament fumada.

Entranya de vedella (200 grs)      13,50€

Plats acabats a la brasa

Graellada de verdures de temporada   8,50€
Escalivada a la Brasa
de pebrot i albergínia 6,50€
Panotxa de blat de moro
dolç a la mantega fumada 6,00€

VeRdUrEs “Al KaRbÓN” 

AkOmPaNyAmEnTs
Patates fregides 3,50€
Bowl de Patata Agra tallada a casa, cruixent i
amb un punt de sal.

Patates rostides  
Patata Monalisa amanida amb herbes i tallades
a mà rostides al forn.

3,50€

SaLsEs KaNaLlA 
Allioli suau d'alls rostits
Romesco

Maionesa  Kimchee amb llima

Salsa barbacoa

Chimichurri argentí

1,50€

KoMbOs De DiLlUnS A DiVeNdReS
13H-16H

1/4 de pollastre "Al Karbón"       12,00€
Fried Chicken             15,00€
Contracuixa de pollastre, amanida amb la nostra recepta
secreta i fregida amb un arrebossat cruixent.

Bokata  15,00€
A triar de la nostra carta.

Costellam Sweet Home    17,00€

Inclou: Patates i Beguda.
A escollir: verdures o amanida. Una salsa.

PeR AlS PeKeS 9,50€
Tots els packs van amb patates, beguda i una sorpresa!

Croquetes de pollastre (3.u)

1/4 de pollastre 

Fried chicken (3.u)
Cheeseburguer
Pa Brioche, hamburguesa i formatge.

La Verda    4,95€
Amanida d'enciam, ceba, pastanaga, “pico de gallo” i olives.

8,50€

La Cèsar de Pollastre  5,50€ 
Enciam romà, poma, formatge parmesà, crostons, pit de pollastre a la brasa i salsa Cèsar casolana.

10,00€

La de Coleslaw    5,50€
Barreja de col país, col kale i col xinesa amanides amb una salsa casolana especial.

8,00€

Amanida de Tomàquet Rosa del Maresme 5,50€ 9,00€

LeS NoStReS AmAnIdEs DeL KaMp
Mitja      Sencera


