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Serveis que ofereix: lliurament a domicili i recollida a l'establiment.
Oferta: Entrepans calents proveïts de casa vallés són productes d'alta qualitat
elaborats a mà. Cada salsitxa és diferent, ja que esta feta artesanalment... Una
part de la nostra carta són de productes locals, aprofitant que aquí a Castellar
tenim unes de les millors qualitats gastronòmiques... Uns dels nostres
entrepans destacats és la mola (Frankfurt amb bacó, formatge desfet i ceba
caramel·litzada casolana) i per als ciclistes les botifarres del Prat Torres...
Entrepans freds, pernil, bull blanc, llonganissa, formatge manxec, pernil dolç
tot tallat al moment, fet com a casa així conserva l'aroma de l'embotit casolà.
Patates fregides, braves i les nostres patates delux. Les nostres patates
destaquen, per una recepta molt mesurada aconseguint unes patates molt
exitoses i úniques. Pels nostres avis de Castellar, que no es conformen amb un
entrepà, fem plats combinats amb ous de pagès i productes locals, pollastre.,
llom, cansalada, botifarra crua, negre i tota mena de salsitxes del valles,
picants, tradicionals, cervelas, Bratwurst, país, morunes, botifarra del perol,
krakoski, malaguenya.... No podem oblidar-nos de les nostres hamburgueses,
clàssica, picant, morunes, black Angus i vegana, combinada al gust del client.
La més destacada és l'hamburguesa clàssica amb ceba caramel·litzada i
formatge de cabra o simplement en l'ho senzill està el secret, qualsevol de les
nostres hamburgueses amb formatge desfet i ceba caramel·litzada. Tenim un
producte de picar per a totes les hores, els Naxos guacamole, formatge i bacó,
bolonyesa o els tres gustos. El nostre truc és tenir la millor qualitat i la millor
elaboració.
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