
CERVESERIA

HAMBURGUESES

TAPES

Des del cor de la capital de Catalunya

Tenim una àmplia selecció de cervesa

artesanal que s'adapta a tots els gustos. 

Pregunta'ns que busques, 

nosaltres ho trobarem.



Aletes de pollastre marinades i
fregides
Alitas de pollo marinadas y fritas
6 u. 
12 u. 
18 u.

Afegeix salses
Añade salsas

Mexicana 
Salsa Brava 
All i oli 

Seitons en vinagre 
Boquerones en vinagre

Patates Craft
Patatas Craft
Salsa brava / Cheddar / All i oli

Brotxetes de pollastre Yakitori
(4 u.)
Brochetas de pollo Yakitori

'Chile jalapeño' amb cheddar
(4 u.)
Jalapeños con cheddar

Natxos amb guacamole i
formatge (V) 
Nachos con guacamole  y queso
(V)

Alberginia fregida amb un toc
de mel (V) 
Berenjena frita con un toque de
miel (V)

Croquetes / Croquetas (4 u.) 
Pernil / Verdures amb formatge
(V) / Bolets (V)
Jamón / Verduras con queso (V) /
Setas (V) 

Ració de pa amb tomàquet (V) 
Ración de pa amb tomàquet

Salses extra 
Salsas extra

Wings

4,75€

4,25€

5,80€

5,10€

5,50€

5,25€

5,20€

1,25€

1,00€

Tapes / Tapas

Plat de Pernil Ibèric amb pa
amb tomàquet 
Plato de Jamón Ibérico con pa
amb tomàquet

Assortiment d’embotits ibèrics
i formatges amb pa amb
tomàquet
Surtido de embutidos ibéricos y
queso con tostadas

Delicatessen

15,50€

12,90€

5,75€
11,00€
16,00€

1,00€

Amanida verda (V) 
Varietat d’enciams, tomàquets,
pastanaga, pebrot i olives
Variedad de lechugas, tomate,
zanahoria, pimiento y olivas

Amanida catalana 
Varietat d’enciams, tomàquets,
pastanaga, pebrot, olives i
embotit (pernil, xoriço i
llonganissa)
Variedad de lechugas, tomate,
zanahoria, pimiento y olivas
(jamón, chorizo y longaniza)

Amanida rústica 
Varietat d’enciams, tomàquets,
pastanaga, pollastre, albergínia
i pebrot amb salsa de mostassa
i mel
Variedad de lechugas, tomates,
zanahoria, pollo, berenjena y
pimiento con salsa de mostaza y
miel

Amanides / Ensaladas

7,00€

7,75€

8,30€

Vegetarià | Vegetariano (V)

Disposem d’informació per a
persones al·lèrgiques o amb
intoleràncies.
Disponemos de información para
personas alérgicas o con intolerancias.

Honey Mustard 
Cheddar

BBQ & Whisky



Burger Gourmet

Clàssica
Enciam i tomàquet 
Lechuga y tomate

Craft
Rúcula, tomàquet, ceba
caramel·litzada i salsa brava
Rúcula, tomate, cebolla
caramelizada y salsa brava

Americana
Enciam, tomàquet, formatge,
bacó i ceba cruixent
Lechuga, tomate, queso, bacón y
cebolla crujiente

Mediterrània
Tomàquet, carbassó i
alberginia a la brasa, formatge
i salsa pesto.
Tomate, calabacín y berenjena a
la brasa, queso y salsa pesto.

Pollastre
Hamburguesa de pollastre
135gr, enciam, tomàquet, salsa
de mel i mostassa 
Hamburguesa de pollo rebozada
135gr, lechuga, tomate, salsa de
miel y mostaza

7,50€

7,90€

8,50€

8,00€

7,75€

Burgers

Hamburgueses de vedella de 150gr
Hamburguesas de ternera de 150gr

Veggie
Hamburguesa vegetal, enciam,
tomàquet i carbassó a la brasa
Hamburguesa vegetal, lechuga,
tomate y calabacín a la brasal

Suplement de bacó o formatge
Suplemento de bacón o queso

8,25€

1,00€

Black Angus tradicional
200gr de carn bovina
escocesa, famosa per la seva
textura i suavitat, amb rúcula,
tomàquet, melmelada de bacó,
cogombres i salsa de formatge
cheddar
200gr de carne vacuna
escocesa, famosa por su
textura y suavidad con rúcula,
tomate, mermelada de bacon,
pepinos y salsa de queso
cheddar

Black Angus Deluxe
200gr de carn bovina escocesa
amb tomàquet, formatge
cheddar vermell, bacó fregit,
natxos esmicolats i salsa
guacamole
200gr de carne vacuna escocesa
con tomate, queso cheddar rojo,
bacon frito, nachos
desmenuzados y salsa
guacamole

Pulled pork
150gr de carn desfilada de
porc feta a la barbacoa amb
tomàquet, amanida coleslaw,
ceba fregida i salsa BBQ al
whisky
150gr de carne deshilachada de
cerdo hecha a la barbacoa con
tomate, ensalada coleslaw,
cebolla frita y salsa BBQ al
whisky

9,25€

9,75€

9,50€



Coulant de chocolate               4,90€
Coulant de chocolate

Pastís cremós de formatge      4,50€
Pastel cremoso de queso

Bracet de trufa i gema              4,50€
Brazo de trufa y yema

Postres

Blancs / Blancos

Més que paraules                  18€ | 3,5€
D. O.  Catalunya 
Aromàtic harmònic i llaminer
Aromático armónico y goloso

Surrealista                      19,75€ | 4,25€
D. O. Empordà
Refrescant, cítric i fruites blanques
Refrescante, cítrico y frutas blancas

Te Has Pasado 3 Pueblos   16,75€ | 3€
D.O. Rueda – 100% Verdejo
 
Terra Ferma                        15€ | 2,75€
D. O. Costers del Segre 
Vi aromàtic amb records tropicals i
fruita blanca madura
Vino aromático con recuerdos tropicales y
fruta blanca madura

Rosats / Rosados

Trencaclosques                  19,50€ | 4€
D. O.  Montsant –100% Syrah

Vins

Negres / Tintos

Més Que Paraules         18,50€ | 3,75€
D. O. Catalunya 
Polivalent, llaminer, vellutat i intens
Polivalente, goloso, aterciopelado e intenso
 
Karma de Drac               18,75€ | 3,75€
D. O. Montsant 
Aromàtic
Aromático 
 
3 pueblos                        21,50€ | 4,75€
D. O. Ribera del Duero-Tinta del País

Cava

Clos La Soleya Brut Nature   16€ | 3€
D. O. Cava Macabeu-Xarel·lo- Parellada

Sidra

Sidra Urdaira                     10,50€ | 2€
País Basc | Euskal Herria 

Vermuth
Copa 

Bodega la Masia                           2,75€

La Madre                                       3,70€ 
Blanc, Rosat i Negre
Blanco, Rosado y Negro

Ratafia Surrealista                      4,50€

Quantes vegades t’has preguntat si la felicitat
existeix? Nosaltres ho hem fet moltes vegades i
hem arribat a la conclusió que molt sovint són

els petits detalls els que ens fan gaudir més i
millor de la vida.

Craft Barcelona és un espai que vam fundar amb
la idea de gaudir dels petits plaers que ens fan
feliços: la cervesa, l’amistat, el bon menjar i la

millor música en directe.

Viure la #CraftExperience és celebrar la vida

c/ Paradís, 4 BCN - 93 625 49 68

angram@craftbarcelona.com

www.craftbarcelona.com

@craftbarcelona

Botella | Copa


