EL PORC
ASSORTIMENT
D’EMBOTITS CAL ROVIRA
bull blanc, bull negre, catalana, sobrassada
i llonganissa, en coca de Folgueroles
amb tomàquet.
8€

PERNIL DOLÇ
espatlla de porc Duroc, torrades,
amanit de ceba tendra
i maionesa de mostasses
NOVETAT

8€

BOTIFARRA DEL PEROL
I BOLETS
entrebaguette artesana amb bolets
saltats i mantega de tòfona
14 €

BOTIFARRA BLANCA
amb escalivada de llenya
en entrebaguette artesana

DEL MÓN
L A VA C A

TÀRTAR DE VACA VELLA
coca de Folgueroles amb sardina fumada
12 €

12 €

EL ROSTIT D’AHIR DE PORK®
coca de Folgueroles
amb cogombrets en vinagre
12 €

XAPATA SAGÀS
panxeta, tàperes, figues, ruca,
formatge fresc, olivada
i vinagreta de carquinyolis
10 €

BACÓ AMB FORMATGE
entrebaguette artesana
amb bacó d’Els Casals fumat natural
i formatge emmental
10 €

COREA

BURGER CLÀSSIC
100% boví gallec, formatge Cheddar
original, tomàquet, enciam,
cogombre i ceba, pa artesà

EL XAI

A L E M A N YA

LLETONS
empanats i fregits amb albergínia,
pebrots, ceba, “mojo picón”
i pa de baguette

THÜRINGER ROSTBRATWURST
salsitxa, ceba crua, ceba cruixent
i xucrut, amb pa briox

BO SSÄM DE POLLASTRE
Típic dels restaurants coreans de tot el
món, reinterpretat i repensat. El nostre
entrepà. Es menja amb les mans per
excelència. Enciam, pollastre rostit, ostres
de Marennes, gelée de pebrot d’Espelette,
salsa Sriracha i vinagreta de porro i menta

10 €

ELS OUS
“LA TRUITA”
patata, ceba i ous,
en coca de Folgueroles
8€

OU FERRAT AMB TXISTORRA
artesana, en entremollet
amb pebrot del “cristal”

XINA

VIETNAM

PORK BUNS 2.0
cansalada de porc confitada
amb salsa Hoi sin, salsa de cacauet i
gingebre, ceba tendra i col xinesa

SARDINES Fumades amb encurtits i
conserves, en coca de Folgueroles

BÁNH MÌ DE PORCHETTA
originari del Vietnam amb clares
influències colonials franceses.
Delicadesa i eclosió de perfums
i gustos orientals. Nosaltres el
fem amb la nostra porchetta, nap,
pastanaga, gingebre, coriandre,
salsa Sriracha i pasta de cacauet, tot
entrebaguette artesana

12 €

12 €

REMEMBER
NOVETAT

DE LA TERRA
ESCALIVADA
En pa de pagès, escalivada,
codony, Idiazabal i nous
9€

LLOM AMB FORMATGE
llom fresc i llom fumat de Cal Rovira en
entrebaguette amb chedar, emmental
i formatge crema

FALAFEL
pa de pita amb tomàquet,
cogombre, ceba tendra,
tahini, coriandre, iogurt
i salsa harissa

10 €

12 €

PLAT
VEGETARIÀ

CACIOCAVALLO
en bruscheta
amb olives i parmesà
12 €

PLAT
VEGETARIÀ

LLAMÀNTOL

entrepa suau com es menja als xiringuitos del port de Maine

F E S T I VA L S
LÍBAN

CASA MALLA

HUMMUS
a la manera tradicional
amb pa pita i salsa harissa

SOBRASADA DE CAL ROVIRA
amb bresca d’abelles en coca
de Folgueroles amb tomàquet

recomanat
per a 2 persones

16 €

PLAT
VEGETARIÀ

SALSES D’ARREU
DEL MÓN

5€

PLAT
VEGETARIÀ

PATATES BRAVES
varietat “Agria” amb la seva pell,
fregida sota comanda.
Allioli, romesco, chile...
6€

PLAT
VEGETARIÀ

Kétchup Bloody Mary, Kétchup d’all negre, Salsa Sriracha,
Mostassa Belga Wostyin, Barbacoa de Jack Daniels

POSTR E S
XOCOLATA, OLI I SAL
en coca de Folgueroles
RECUIT
de llet de cabra amb mel de milflors

a c a sa

AFI
T
A
R

5€
NOVETAT

5€

5€

CARQUINYOLIS

SEGONS DISPONIBILITAT

PERES AL VI
amb brioix torrat i gelat de nata
5€

GELAT DE VAINILLA MEXICANA
5€

A

M AI N E

16 €

PLAT
VEGETARIÀ

8€

PLAT
VEGETARIÀ

7€

12 €

10 €

TOMÀQUET FRESC DE CAL ROVIRA
coliflor, tàperes i ceba tendra

CUBA

10 €

SICÍLIA

PLAT
VEGETARIÀ

16 €

CALAMAR DE POTERA
amb allioli de la seva tinta en entrepà suau

12 €

6€

PATATES ROSSES
varietat “Agria” amb la seva pell,
fregida sota comanda

NOVETAT

CAESAR’S SALAD
enciams, pollastre penedesenc,
bacó fumat artesà i crostons

MEDIANOCHE
“CUBANITO”
porc rostit, pernil dolç,
cogombres, formatge Cheddar,
mostassa en pa viena

MADRID

POLLASTRE DE CAL ROVIRA
arrebossat, en entremollet

AMANIDA
de fulles, tiges i brots

NOVETAT

10 €

12 €

10 €

PORCHETTA
amb el suc del seu rostit
en coca de Folgueroles

NEW YORK

12 €

L E S AUS

ACOM PAN YAM E N T S

fe t a

ORÍGE NS

recomanat
per a 2 persones

10 €

Sagàs és un petit poble de mitja muntanya situat al Berguedà, un entorn meravellós on
trobem l’origen de tots els productes que utilitzem a la nostra cuina. La família Rovira
conrea aquestes fèrtils terres per produir verdures i hortalisses lliures de transgènics,
cria al seu propi bestiar amb els millors estàndards de qualitat i a l’obrador preparen,
mitjançant receptes centenàries, tots els productes de xarcuteria artesana. Els productes
arriben al nostre restaurant de manera directa, sense intermediaris, i nosaltres mateixos
els cuinem al moment, una cuina d’origen, del camp a la taula.
A SAGÀS Pagesos, Cuiners & Co. li donem una volta al concepte “finger food” amb
una proposta urbana, informal i divertida d’entrepans gourmet, basats en un producte únic i 100% natural. El “slow food” aplicat al menjar de carrer més popular.
De la mà del nostre xef, Oriol Rovira, reconegut amb una Estrella Michelin, i amb
els productes que conrea directament la seva família a les terres de Sagàs, us convidem a divertir-vos menjant amb les mans petites meravellas gastronòmiques.

I TA L I A
LA BURRATA
artesana de llet crua amb pera,
nous, anxoves i torrades
recomanat
per a 2 persones

22 €

IDEA, PRODUCCIÓ I GESTIÓ

T’oferim
productes de
proximitat

100%

PLAT
VEGETARIÀ

IVA INCLÒS
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