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La Santa Lola   
Variat d’enciams,  tomàquets cherry, 
formatge de cabra, fruits secs, vinagreta 
de mostassa i mel. 

La Cesar 
Variat d’enciams, tomàquets cherry, 
pollastre cruixent, bacó, parmesà, 
crostons i salsa de la casa. 

La Brie Bona    
Variat d’enciams, tomàquets cherry, 
brie arrebossat, nous, poma i vinagreta 
de fruits del bosc.

Tàrtar de Salmó
Tàrtar de salmó amb soja, guacamole 
i “totopos” de blat de moro. 

Coca d’escalivada     
Pa de coca amb escalivada feta al forn 
de brasa acompanyada amb tonyina, 
ceba i salsa romesco.

8,50 €

8,50 €

9,50 €

 

10,50 €

9,90 €

Entrants

4,50 €

9,50 €

14,50 €

7,50 €

8,50 €

6,90 €

7,50 €

9,50 €

8.90€

6,50 €

8,50 €

7,90 €

7,90 €

6,50 €

7,90 €

COMPARTIU 
AQUESTS ALIMENTS

Tenim informació disponible referent
a al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

Pregunta al nostre personal.

 

SANTOS
MEX

Les “bravas” de Santa Lola

Ous estrellats amb encenalls 
de pernil ibèric

Plat de pernil ibèric

Plat de formatge manxec 
curat

Xipirons a l’andalusa

Les mini hamburgueses 
de sempre 

Fingers de pollastre cruixent 
amb salsa sweet chill i o 
barbacoa 

Cubs de brie arrebossat 
amb salsa de fruits del bosc

Guacamole amb “totopos” 
de blat

Natxos amb formatge fos 
i “pico de gallo” 

Sants Natxos 
Amb formatge fos, salsa mexicana amb 
carn i guacamole.

Tacos de Cochinita Pibil
Cassola de carn de porc Esmicolada 
adobada amb “achiote” i cuinada 
durant 6 hores. Acompanyats amb 
“pico de gallo”, ceba i cheddar ratllat. 

Patates Santa Lola 
Amb formatge fos i Cochinita Pibil.

SANTA-
MANIDA

  PER ALS ANGELETS" "

Hamburguesa amb formatge 
i patates fregides

Fingers de pollastre amb patates 
fregides

2,00 €
2,50 €

PATATES TALLADES A MA A DIARI
 I FREGITS  PREPARATS SENSE BLAT 

, 

PA DE COCA 
PA DE COCA AMB TOMAQUET

, 



9,50 €

8,90 €

9,50 €
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LLOADA 
SIGUI 
LA BURGER

DE VEDELLA 160 GR.
La Completa 
Enciam, tomàquet, maionesa especial, 
formatge cheddar, bacó i ceba 
caramel·litzada. 

La Barbacoa 
Enciam, tomàquet, maionesa especial, 
formatge cheddar, bacó fumat, salsa 
BBQ i ceba cruixent. 

La Blue
Enciam, tomàquet, maionesa especial, 
formatge blau i ceba caramel·litzada.  

La Santa Lola
Enciam, tomàquet, maionesa especial, 
formatge cheddar, bacó, ceba 
caramel·litzada i ou ferrat. 

La Mexicana 
Enciam, tomàquet, maionesa especial, 
formatge cheddar, salsa mexicana amb 
toc picant i guacamole. 

La Divina
Enciam, tomàquet, maionesa especial, 
formatge de cabra, bacó, salsa de fruits 
del bosc i ceba caramel·litzada. 

DE PORC 
“Cochinita Pibil“
Entrepà de carn de porc Esmicolada 
adobada amb “achiote”, ceba, cogombre 
agredolç i la nostra salsa de iogurt versió 
mexicana.

DE POLLASTRE
Chicken Burguer
Enciam, tomàquet, maionesa especial, 
cuixa de pollastre amb formatge 
cheddar, bacó i ceba caramel·litzada.  

VEGANA 
Green-ga 
Enciam, tomàquet, maionesa especial, 
hamburguesa de soja texturitzada 
d’Heüra amb salsa mexicana i guacamole.

8,90 €

9,50 €

9,90 €

10,50 €

9,90 €

9,90 €

Totes les nostres hamburgueses són 100% vedella 
de granja de proximitat, fetes a la brasa al nostre forn 
de carbó Josper, servides amb pa de brioix torrat i 
acompanyades de patates fregides tallades a mà.

SANTIFICADA 
SIGUI LA BRASA

Bacallà a la brasa 
Amb allioli de mel.

Salmó a la brasa 
Amb mix de verdures i salsa Teriyaki. 

Pota de pop a la brasa
Amb cremós de patata i oli de pebre 
vermell de la Vera. 

Tataki de tonyina 
Marinat amb soja amb guacamole 
i maionesa de wasabi.

12,90 €

11,50 €

14,90 €

10,90 €

13,50 €

9,50 €

9,50 €

mitjà    9,90  €
sencer  17,50  €

Costellam de porc ibèric 
En 2 coccions: Baixa temperatura 
(80º) i acabat al nostre forn 
de brasa (300º)

Secret de porc ibèric 
A la brasa amb patates “a lo pobre”.

Galta de porc ibèric  
Desossada amb salsa chimichurri 
i parmentier de patata. 

Cuixa de pollastre 
amb salsa de curry
Desossada a la brasa i amb arròs saltejat. 

PECAT 
CARNAL

DEL 
MAR



ESTRELLA DAMM 
Canya

Copa 

Gerra 1/2 l itre

Free Damm / lemmon

Daura sense gluten

Malquerida

Woll-Damm

Mitjana

1,80 €

2,20 €

3,80 €

2,20 €

3 €

3 €

2,50 €

2,20 €

2,80 €

2,80 €

2,80 €

2,20 €

 10,90 €

 12,90 €

BLANCS
Organic & Orgasmic 
(Cabernet Sauvignon)  

Gilda Verdejo

NEGRES
Organic & Orgasmic 
(Syrah) 

Solà Fred 
D.O. Montsant

Montelciego
D.O.Q. Rioja Crianza

Copa Ampolla

Copa Ampolla

2,60 €

3 €

10,90 €

12,90 €

13,50 €

2,60 €

3 €

3 €

NACIONALS
Turia 
5,4 grd. 
(Oktoberfest Marzen - Valencia)

Alhambra verda reserva 
6,4 grd. 
(Bohemian Pilsner - Granada) 

1906 reserva 
6,5 grd. 
(Lager - Galicia)

Estrella Galicia 
5,5 grd. 
(Lager - Galicia)

4,90 €

4,90 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

3,90 €

3,50 €

Coulant de Xocolata Demana opció sense gluten  
Pa de pessic de xocolata farcit de xocolata 
calenta acompanyat de gelat de vainilla.

Santalola Brownie
Pastís casolà de xocolata amb nous 
acompanyat de gelat de vainilla.  

Got de Cheese Cake
Cremós de formatge amb base de 
galeta i salsa de fruits del bosc.  

Pinya a la brasa 
Amb menta i gelat de coco.

La crema catalana

Gelat al gust (2 boles)
(Vainilla, Ferrero Rocher o Coco)

Mini gin tonic

Sangria de la casa

Gerra 1/2 L       4,90€ 

Xampanyet 

3 € 3,50 €

IMPORTACIO
Coronita 
4,5 grd. 
(Pilsner - Mexico) 

Negra Modelo 
5,3 grd. 
(Vienna Lager - Mexico)

#SantificadaSeaLaBrasa
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BEURE PER CREURE

DIVINS

EL PECAT FINAL


