
MENÚ GRUPS 
especial celebracions

PER COMPARTIR CADA 4 PERS.

SEGON A ESCOLLIR

Patates braves les nostres!    
“Nachos” a la brasa amb carn picada, tomàquet, “jalapeños” i formatge fos

Cucurutxo de calamars a l’andalusa
Ni al vapor ni a la marinera, musclos a la brasa 

Llom de bacallà a la brasa 
gratinat amb all i oli i mongetes del ganxet

Hamburguesa Donosti 200gr de carn de vedella, 
amb panet torrat al forn de brasa,

ceba confitada, pebrots del piquillo i formatge brie 
Tagliatelle al aglio saltats amb all, bitxo, gambes

i coronat amb un ou ferrat
WOK de tagliatelle amb verdures

Cuixa de pollastre desossada al curry
Peus de cerdo confitats al cava amb un toc de brasa

POSTRE
Pastís casolà

1 2

ELS MENÚS INCLOUEN BEGUDA 
(Ampolla de vi o sangria o Lambrusco per 
cada 2  persones 
o 2 begudes per persona.)

Tot el  que no estigui especificat al 
menú es considerarà extra
Cafè no inclòs

TOT PER COMPARTIR

“Nachos” a la brasa
amb carn picada, tomàquet, “jalapeños” i formatge fos

Ni al vapor ni a la marinera, musclos a la brasa 
Truita de patates a la brasa

Cucurutxo d’aletes de pollastre
a la brasa

Amanida Pura Cèsar 
Enciam, pollastre cruixent, 

formatge parmesà, crostons,
ou dur i amb la nostra 

deliciosa salsa
Cucurutxo de calamars 

a l’andalusa
Croquetes  les de sempre!

POSTRE
Pastís casolà

Una ració per cada 4 persones

www.purabrasa.com

PURA BRASA SANT ANDREU
Tel. 933 458 473 
standreu@purabrasa.com

SABROSO

I    BBQ

SABROSO

I    BBQ
(IVA incluido)

25€
por pers.



MENÚ GRUPS 

PER COMPARTIR

SEGON A ESCOLLIR

POSTRE A COMPARTIR

“Nachos” a la brasa  
amb carn picada, tomàquet, “jalapeños” i formatge fos

Patates braves les nostres! 
 Ni al vapor ni a la marinera, musclos a la brasa   

Cucurutxo de calamars a la brasa 
Pop a la brasa amb llit de parmentier de patata i gratinat amb all i oli

Llom de bacallà a la brasa gratinat amb all i oli 
Tagliatelle al aglio saltats amb all, bitxo, gambes i coronat amb un ou ferrat

Entrecot de vedella a la brasa 350gr
Magret de’àneca la brasa amb arròs basmati i confitura de fruits vermells

Súper costellam de porc a la brasa 
Gairebé mig metre de costellam en dues coccions;
 baixa temperatura 20h a 75º i finalitzat a la brasa

Steak tartar de Wagyega a la brasa 
Hamburguesa de vedella “Rubia Gallega” i carn de 
Wagyu “votla i voltta” a la brasa amb panet torrat,  

ceba confitada i formatge fos

Pastís casolà

EL MENÚ INCLOU BEGUDA 
(Ampolla de vino o sangria per cada 3 persones

 o 1 beguda per persona.)
-

Tot el  que no estigui especificat al menú es considerarà extra
Cafè no inclòs

especial celebracions
Aquest menú no

es cobrarà per separat

Bon profit

www.purabrasa.com @PuraBrasaGrill

#PuraBrasa #PuraBrasaGrill

PURA BRASA SANT ANDREU
Tel. 933 458 473 
standreu@purabrasa.com

SABROSO

I    BBQ

SABROSO

I    BBQ

(IVA inclòs)

35€
per pers.
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