
XOCOLATA AMB 
XURROS

Xocolata amb xurros       4.00

Ració xurros                             2.50

Xocolata a la tassa               2.00

Xocolata suïssa                      2.80

#artisachoco

Fórmula 1: croissant de mantega, xocolata o gerds.
Fórmula 2: brioix casolà de mantega amb melmelada3+ mantega.
Fórmula 3: croissant de mantega amb pernil i formatge calent o
 mini entrepà a escollir.
Fórmula 4: porció de pastís casolà.
Fórmula 5: torrades de pa casolà amb melmelada3 + mantega.
Fórmula 6:  Iogurt eco natural + muesli + peça de fruita de temporada.
Fórmula 7:  truita d’ou ecològic + torrades.
 ó truita de pernil fumat i formatge + torrades.

1 suc de taronja natural acabat d’esprémer 200ml
2 cafe espresso, tallat, macchiato, cafe amb llet o americà.
3 melmelada de maduixa, nutella, dolç de llet o tomàquet.

ESMORZARS 24HS  #artisabreakfast

SUC DE TARONJA1 + CAFÉ2 O TE + FÓRMULA
4.90

5.80

5.80

5.80

6.80

6.80

7.80

8.80

El Gòtic:  taula de pernil ibèric amb pa amb tomàquet.
El Born: nachos amb guacamole casolà.
El Guinardó: truita de patates amb amanida i torrades.
Gràcia: patates al caliu amb salsa brava i allioli.
Sants: olives arbequines i empeltre.

PER COMPARTIR  #artisatapas

12.70

4.90

4.80

4.80

2.00

Montsià:  brioix amb salmó, ou poche4,  guacamole, patates i mezclum.
Garraf: brioix amb llom de porc rostit, ou poche4, ceba tendra, salsa BBQ, patates i  
 mezclum.
Berguedà: pa amb fruites, pollastre, encenalls de pernil ibèric, formatge de vaca  
 i ous poché4, acompanyat amb xarop d'auró., patates i mezclum.
Priorat: amanida de quinoa amb tonyina marinada, nous, tomàquet cherry,
 canonges, ceba tendra i vinagreta de iogurt.
Garrotxa: amanida Cèsar (pollastre, mezclum, croustons, tomàquet cherry i
 parmesà).
Maresme: amanida de ruca i salmó, nous, formatge de cabra i tomàquet cherry
 amb vinagreta de mel i mostassa.
Garrigues (Vegetarià): entrepà amb formatge rulo de cabra i ceba, albergínia,
 pebrot escalivat i olivada.
Noguera: entrepà de pollastre rostit, formatge suau de vaca, tomàquet i
 orenga.
Selva: entrepà de llom de porc rostit, formatge tipus brie,  ruca i salsa BBQ.
Empordà: entrepà de truita de patates, mezclum, tomàquet i alioli.
Tarragonès: entrepà de salmó fumat amb formatge tipus brie, tomàquet, ruca i
 oli d'oliva a la llimona.
Barcelonès: crep de pernil fumat, formatge suau de vaca, tomàquet, ruca i
 olivada.
Gironès: crep de llom de porc rostit i poma caramel·litzada.
4 L' ou poché no és de ramaderia ecològica.

BRUNCH  #artisabrunch

11.80

11.80

11.80

6.80

6.80

6.80

4.90

4.90

4.90

4.90

5.40

5.40

5.40

Plana de Vic:  crep o entrepà de pernil fumat / formatge /
 pernil fumat i formatge.
Deltebre: bikini
Montserrat: entrepà de pa amb tomàquet i pernil ibèric.
Pirineus: truita de 2 ous ecològics amb pernil fumat i formatge.
Montseny: 2 ous ecològics al plat amb pernil país i torrades.

CLÀSSICS  #artisaclasicos

4.50

3.80

5.40

6.20

6.20

Gaudí:  sucre i llimona amb gelat de fruits vermells.
Puig i Cadafalch: plàtan i xocolata negra o blanca o nutella.
Sagnier Vilavecchia: poma caramel·litzada, ametlles i canyella.
Rubió i Bellver: crepe bàsic (xocolata, nutella, mantega, sucre, 
 dolç de llet...)

+ gelat 1.80

CREPES DOLÇOS  #artisacrepes

4.50

4.50

4.90

4.00

CAFÈS  #artisaco�ee

Espresso / Espresso lungo
Tallat/ Macchiato
Americà/ Black co�ee
Cafè amb llet / Latte
Flat white: doble shot+llet

Cappuccino
Café au lait extra/ Long latte
Latte macchiato
Bombó
Blanc: cafè + gelat de vainilla

Marrocchino: macchiato + nutella

Moka:  cappuccino + xocolata + crema

Shakerato: cafè + gel

Iced latte: cafè, llet i gel

Frappé: cafè, llet, gelat i gel

Shakerato amb Baileys
Carajillo Baileys

1.50

1.60

1.70

1.80

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

3.50

2.50

2.90

2.50

2.80

4.20

3.50

2.50

TE I ALTRES  #artisate

Selecció Premium de tés 
Paréntesis:
 Tes negro
 Tes verd
 Tes vermell 
 Infusions
Chai latte
Matcha latte
Iced chai latte
Iced matcha latte
Te fred Kailani

2.50

3.50

3.50

3.90

3.90

2.70

SMOOTHIES I BATUTS   
#artisasmoothies

Liceu: plàtan, maduixa i taronja

Pedrera: maduixa, mango i poma

Arc de Triomf (detox): poma

 verd, api, espinacs.

Parc Güell (vitamines): pastanaga,

 gingebre i taronja.

Sagrada Família: llet fresca ecològica

 i gelat artesanal a escollir.

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

#artisakids

Plats 4.50

Tibidabo: entrepà de 
pernil fumat i formatge 
suau de vaca.                     
Montjuic: crep de pernil 
fumat i formatge suau de 
vaca.                                           

Sucs ecològics                      2.70

(100% fruita)

Crep de nutella                    4.00

Gelat 1 gust                               2.95

Gelat 2 gustos                        3.95

BEGUDES AMB ALCOHOL   
#artisadrinks

Cervesa Moritz Original, tipo pilsner

Moritz Radler, cervesa + llimona

Cervesa artesanal del Montseny
 Mala vida, imperial stout

 Lupulus, íber ale

 Blat, weizen ale

 Malta, pale ale

 Negra, stout ale

 IPA, indian pale ale

 Temporada
Sangria Nimú  

1.90

1.90

3.50

3.50

Crema catalana.
Brownie amb gelat de dolç de llet.
Blondie amb gelat de gerds.
Apple pie amb gelat de vainilla.
Tres llets
Lemon pie
Trufa de xocolata
Cheesecake de gerds o dolç de llet
Coulant tebi amb gelat de Baileys
Mousse de xocolata
Mercaders: gelat de vainilla, brownie, dolç de llet i neules de xocolata

ELS NOSTRES DOLÇOS  #artisacakes

3.20

4.30

4.30

5,60

4.20

4.20

2.50

3.80

4.60

4.20

5.80

* també disposem
de llet de soja i civada

llet fresca
i ecològica

CAFÈ ARÀBICA 
ECOLÒGIC I DE 
COMERÇ JUST.

100% HONDURES

SUC DE 
TARONJA 
NATURAL
200 ml 2.90

360 ml 3.90

Més pastissos 
casolans a la 
vitrina.

*** Els agrairíem que facin la seva 
comanda a la barra, nosaltres els ho 
duem a taula. Gràcies!

*** Al·lèrgens: sol·licita el menú 
detallat al nostre equip.

*** Preus en euros amb IVA inclòs.

Plats tradicionals de la 
gastronomia catalana.

#   mireu fotos a Instagram 
amb els hashtags.


