
NOM

TAULA

 Poc feta

 Al punt

 Feta

AMANIDES

CARNS

TRIA LA TEVA GUARNICIÓ

EXTRES

PER COMPARTIR

Fes la teva comanda directament a: www.charlottesgrill.es

 Russa+Ventresca 7,95
 César  8,95
 Charlotte’s  7,95
 Salmó marinat+Mango 9,95

 Nachos amb cheddar fos i alvocat 6,95
 Nachos Tex-Mex    12,80
    amb butifarra esparrecada i verdures
 Patates casolanes,                7,95
    acanalades amb Cheddar fos i bacó   
 Patates braves Charlotte’s           7,45
 Aletes de pollastre                         7,35
 Nuggets de pollastre cassolans       10,95
 Croquetes de pernil ibèric  9,95
    i pollastre rostit amb patates (6 unitats)
 Croquetes de carn d’olla 9,95
     amb patates (6 unitats)
 Trencadissa de pernil ibèric 12,95
 Trencadissa medalló de foie  14,95
 Risotto de bolets 13,85
 Carxofes confitades (Temporada)  12,75 

RECEPTES DEL XEF
 Clàssica 220g  12,90
Hamburguesa de vedella gallega, pa clàssic, 
formatge cheddar, ceba caramel·litzada i quètxup
 Charlotte’s 220g  14,90
Hamburguesa de vedella, pa de sèsam, mesclum, formatge 
de cabra, ceba caramel·litzada, bacó i salsa suau
 Gourmet 220g 15,95
Hamburguesa de vedella, pa de sèsam, espinacs, 
compota de poma, ceba caramel·litzada, foie i sal 
Maldon, salsa suau
 Manhattan 15,95
Burger de Vedella 220gr., pa clàssic, enciam, ceba 
caramel·litzada, formatge cheddar, ou fregit, bacó, 
salsa BBQ
 La Mafia 15,95
Burger de Vedella 220gr., pa amb sèsam, enciam, 
formatges provolone, Cheddar i parmesà, ceba 
fregida, salsa Charlotte's suau
 Japonesa  18,95
Hamburguesa Wagyu, pa clàssic, formatge emmental, 
pebrot verd amb encenalls de pernil de Jabugo, quètxup
 Escocesa  17,95
Hamburguesa Black Angus, pa de sèsam, ou i foie 
semicuit, quètxup
 Chicken 13,90
Hamburguesa de pollastre, pa de sèsam, formatge 
cremós, mesclum, tomàquet, pebrot escalivat, ceba 
caramel·litzada i maionesa
 Brooklyn 15,95
Burger de pollastre amb panko, pa de sèsam, guacamole, 
ou fregit, ceba caramel·litzada, salsa mostassa de mel
 Vegana - Alberginia i orenga  14,95
Pa clàssic, mesclum, tomàquet, guacamole,ceba 
de Figueres i maionesa
 Vegetariana - Cabra i boletus 14,95
Pa clàssic, mesclum, tomàquet, ou fregit, ceba 
caramel·litzada i maionesa
 La Budaguesa  15,95
Burger vegetariana, pa de sèsam, enciam, 
tomàquet, alvocat, formatge emmental, salsa 
mostassa de mel
 Burguesana  15,95
Burger vegana, pa de sèsam, enciam, tomàquet, 
ceba caramel·litzada, alvocat, pebrot vermell rostit, 
salsa mostassa de mel
 Big Clàssica 19,95
2 burger de vedella 220gr, pa clàssic, ceba 
caramel·litzada, 2 formatge Cheddar, 2 bacó, 
2 salsa quètxup

 Botifarra de pagès 200 gr 8,95
 Botifarra de cabra i nous 200 gr 10,95
 Botifarra de foie i ceba 200 gr 10,95
 Pack Barbacoa: buti pagès, xoricet,     14,95
    “morcilla” de ceba i “panceta” Duroc
 Entraña (Brinça) 300 gr  14,95
 Costella ibèrica confitada 16,95

 Patates casolanes fregides  2,00
 Mongetes de Santa Pau   3,85
 Pa de vidre amb tomàquet  2,50

 Bacó  1,95
 Ou Fregit 1,95
 Pernil ibèric 2,50
 Foie 3,50
 Alvocat 3,00
 Guacamole 1,50
 Formatge 1,95
 Pa sense gluten 1,50




