
Carta 
Fes la teva comanda a domicili 

o online a: 
www.redbar.es

Vilanova i la Geltrú · Sitges · Sabadell · Rubí · Madrid



Reserves 
24h

Celebracions,
Esdeveniments, 

Reunions...
Reserva el teu espai

preferit trucant a 
l’establiment que 
vulguis o bé per 

Instagram o web

reservas@redbar.es

Servei a  
domicili

T’ho portem 
on siguis! 

La nostra gran flota
de vehicles elèctrics

et faran arribar la teva
comanda allà on siguis.

AMB ZERO EMISSIONS

12

11
Entrepà

14
Tacos

12
Pasta

10
Pizza

11
Burger

12
Amanida

T’ho fem al 
moment amb el 
nostre producte 

més fresc!

Trobaràs a cada àrea
el temps d’espera per a

 l’elaboració dels 
productes.

12
Burritos

12
Entrepà 
del món

19
Burger
Skyline

17
Poke

15
des de

MENÚS ESTALVI 24h



T’ho fem al 
moment amb el 
nostre producte 

més fresc!

Trobaràs a cada àrea
el temps d’espera per a

 l’elaboració dels 
productes.

9Frankfurts Originals

33-35Entrepans del Món

36-39Baos & Pokes & Bowls

40-43Postres & Cocktails

Complements & combos & pollastre Kentucky

10-13Complements per a picar 

Smoothies & frappés, cafès, cervesa de bodega, vins...

7-8Begudes

Entrepans clàssics & sandwichs & torrades & pancakes

4-6Esmorzars i Berenars

Complements - tacos & burritos

14-17Mexicà

18-20Amanides & Plats especials
Healthy lifestyle (Alèrgies i intoleràncies)

21-25Pizza & Pasta
Fes la teva redpizza al teu gust

26-32redburg’s
Redburgers originals & Gourmet & Skyline



PREU IVA INC

Entrepans clàsics
Mig entrepà ................................................................................ 4,95€

Duo (Pa amb tomàquet, pernil dolç i formatge) .............................. 5,95€

Entrepà de fuet (Pa amb tomàquet i fuet) ................................. 5,95€

Truita francesa (Pa amb tomàquet i truita francesa)  ................ 5,95€

Vegetal (Maionesa, enciam, tomàquet i tonyina) .......................... 6,95€

Sirtaki  (Salsa iogurt, bacó i ceba caramel·litzada) ........................ 6,95€

Viena (Frankfurt, kétchup, mostassa i ceba caramel·litzada) ........ 6,95€

Serrà (Pa amb tomàquet i pernil salat) .......................................... 6,95€

Cantàbric (Tonyina, pebrot vermell escalivat i anxoves).............. 6,95€

Granjer (Maionesa, enciam, tomàquet i pollastre) ........................ 6,95€

Ranxer (Mel i mostassa, bacó, pollastre i formatge de cabra) ....... 6,95€

Sandwiches

Bikini (Sandwich mixte de pernil dolç i formatge) ......................... 4,95€

Yumbo (Maionesa, enciam, tomàquet, pernil dolç i formatge) ....... 5,95€

Bio (Ruca, formatge de cabra i un toc de mel) ................................ 5,95€

Egeo (Salsa iogur, enciam, tomàquet i pollastre) ............................ 5,95€

Mallorquí (Ruca, sobrassada, formatge de cabra i mel) ............... 5,95€

Sandwich Vegà (Enciam, tomàquet i formatge vegà)  ................ 5,95€

La millor qualitat artesana

Entrepà de fuet

Torrades (pa de baguette)

2 torrades amb tomàquet i oli d’oliva .............................2,95€ 

2 torrades amb melmelada i mantega ............................2,95€ 

2 torrades amb 1 ingredient a escollir .............................. 4,95€ 
(pernil dolç, formatge, pernil salat o bacó a escollir) 



Menú Entrepà
- Entrepà clàssic de la carta

- Patates a escollir (Fry dip, grill o braves)

- Refresc, Copa de cervesa de bodega,
o Copa de vi de la casa 

- Copa de Gelat o Pastis de la casa

Berenars 17:00h - 19:00h

55

11,95€

Copa de cervesa de
bodega o refresc 

o suc petit
+ entrepà gran

+ cafè

Copa de cervesa de bodega
o refresc o cafè

+ pasta o 2 torrades amb
melmelada o mantega

Copa de cervesa de
bodega o refresc o cafè + 

mig entrepà o
2 torrades amb 1 ingredient

Segona Beguda
o el teu Cafè

Demana l’oferta amb el teu 
menú, no vàlid despres.

Entrepà vegetal



CAFÈS
 
Expresso ......................................................1,50€
Descafeinat ...............................................1,50€
Americà ........................................................................1,60€
Cacaolat ..................................................................... 2,50€
Doble expresso XL ..........................2,20€
Tallat .............................................................1,70€
Cafè amb llet ............................................1,80€
Capuccino .................................................2,20€
Cafè amb llet XL ............................2,80€
Infusions.....................................................2,20€
Xocolata a la taça ................................ 3,95€ 
Trifàsic de conyac .................................2,95€
Trifàsic de J&B/Ballantines .............3,50€
Chupito conyac ......................................3,20€
Chupito J&B/Ballantines ..................3,50€
Suplement gel +0,2€
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Certificado por UTZ 
Certified café 100% 

Responsable del 
principio al final

redbar garanteix l’excel·lència del millor cafè, la responsabilitat amb 
la societat i el medi ambient i el comerç responsable.

““

Smoothies
Strawberry banana  ...............................................................  5,95€
Maduixa, plàtan i suc de taronja.
Mango passion .......................................................................... 5,95€
Mango, pinya, fruita de la passió i suc de taronja.
Berries & more ........................................................................... 5,95€
Maduixa, gerds, móra, poma i suc de taronja.

Frappés
Cafè .............................................................................................. 5,95€
Xocolata ...................................................................................... 5,95€

Cafè & Torrades & Pancakes

A escollir nutella, melmelada de maduixa 
o préssec, plàtan, maduixa.
Topping extra +0,50€



Canya ........................................................................................... 1,60€
Copa............................................................................. ................. 2,50€
Gerra Gran (1/2 litre) ................................................................ 3,50€
Llaunes (al restaurant) ............................................................ 3,00€ 
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VINACOTECA
Denominació d’Origen

D.O. Cava 
Heretat El 
Padruell Brut 
Nature 10,95€
Bona estructura en 
boca, àmplia i viva.
Les sensacions 
retronasals són 
àmplies, fresques i 
duradores..

Lambrusco 
Maestri del 
Casale Gala  
10,95€
Aquest Maestri 
del Casale és de 
color rosat brillant, 
aroma afruitada 
i delicada. Fresc 
i aromàtic en el 
paladar.

Vermut Martini 
Bianco o Rosso 
Vaso 4,50€
Vermut dolç
de caràcter intens
és el resultat d’una
mescla de vins triats 
acuradament.

Sangria de vi 
12,95€  
copa 6,00€

Sangria de cava 
13,95€ 
copa 6,00€

Copa Tinto de 
Verano 6,00€

D.O. CAVA, VI ESPUMOS i SANGRIA 

Opera Prima 
Negre 10,95€ 
En boca es produeix 
una vellutada 
trobada amb el 
paladar, molt 
equilibrat i amb un 
caràcter jove molt 
marcat per l’acidesa 
present en el vi.

Opera Prima 
Rosat 10,95€  
En boca i paladar 
és estrident i molt 
tallat, amb una dolçor 
bàsica. De color 
salmó, brillant, amb 
bombolles persistents, 
aromes de gerds i 
cotó de sucre.

Opera Prima 
Blanc 10,95€ 
En boca és saborós, 
molt equilibrat
d’acidesa.
Color groc pàl·lid, net 
i brillant. D’aroma 
fresca en nas, amb 
notes afruitades, 
cítrics i flors.

D.O. LA MANCHA

Cervesa fresca i 100% natural

7
PRECIO IVA INC.



No et quedis amb set

ARA AMB MÉS VARIETAT 

NEGRES, TORRADES, NACIONALS i d’IMPORTACIÓ

DESPERADOS 

Cervesa 
mexicana 
aromatitzada, 
toc lleuger a 
tequila. Molt 
suau.

FRANZISKANER
Cervesa alemanya 
de blat.

CORONITA 
Cervesa 
mexicana 
refrescant al 
paladar.

BUDWEISER 
Cervesa Lager 
Americana, 
amb notes de 
fruita subtils i 
fresques i el toc 
amarg delicat 
de malt.

HEINEKEN 
Fresca i 
afruitada. Seca 
amb toc final 
amarg.

DAURA
Cervesa Daura 
Damm sense 
gluten.

PAULANER 
Cervesa alemanya 
de gust afruitat.

PRECIO IVA INC.

REFRESCS
Coca-cola, Fanta, Nestea, Aquarius i Sprite .................... 2,10€
Tònica Schweppes ...................................................................  3,00€
Red Bull (355ml.) ........................................................................ 3,95€
Aigua Mineral amb gas ...........................................................2,00€
Aigua Mineral petita .................................................................1,90€
Aigua Mineral gran ....................................................................3,15€
Sucs: taronja, pinya i pressec ................................................ 2,50€ 
Refresc de llauna (al restaurant) ........................................  3,00€

3,95€



PREU IVA INC.
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Super Frankfurt. 
150grs. de salsitxa dins del nostre especial pa de hot dog.
Afegeix-hi bacó crisp i formatge per només +1€
Afegeix-hi patates palla i amanida americana per només +0,50€

The Newyorker. 
150grs. de salsitxa dins del nostre especial pa.
Amb formatge cheddar, ceba caramel·litzada, salsa
barbacoa, patates crunchy i bacó crispy.

El Mexicano. 
150grs. de salsitxa dins del nostre especial pa.
Amb guacamole, formatge oaxaca, bec de gall, jalapeños, ceba cruixent i salsa 
chipotle.

Perrocontodo. 
La nostra versió llatina amb tot a dins.
El nostre frankfurt amb tot. Bacon crispy, formatge, amanida
americana, ceba cruixent, cogombres i patates palla.

Frankfurts

Menú Frankfurt
- Frankfurt a escollir (excepte Mediometro)

- Patates a escollir (Fry dip, grill o braves)

- Refresc, Copa de cervesa de bodega 
o Copa de vi de la casa

- Copa de Gelat o Pasís de la casa 

Alemanya al teu plat

99

12,95€

8

8
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Segona Beguda
o el teu Cafè

Demana l’oferta amb el teu 
menú, no vàlid despres.



Mel i Mostassa
Dolç i suau, amb 
toc de força.

Mel i Mostassa
Dolç i suau, amb 
toc de força.

Salsa Chipotle
No et deixis 
enganyar...
gustosa, sembla 
que no pica, però 
no us deixarà
indiferent.

Salsa Siracha
Molt popular a tot 
el món, els xillis 
vermells, el ginge-
bre, et farà el nir-
vana del picant.

Frank’s Buffalo 
Wings

La salsa original, 
recepta 1964. Un 
toc Cajún, barreja 
de espècies picants 
a la boca.

Barbacoa
Dolça i fumada, 
amb tocs lleugers 
picants, la més 
popular.

9,95€ 17,95€ 24,95€ 

12 Aletes
 2 salses

18 Aletes 
Patates Bravas 

3 salses

24 Aletes 
2 Patates Braves 

4 salses

-Aletes barbacoa (6 unitats)
Les nostres clàssiques aletes  RED 
- Aletes cruixents (6 unitats)
Arrebossades amb una capa cruixent i un toc de picant.

- Aletes picants (6 unitats)
A l’estil americà amb un toc de pebre. Hot & spicy

S A L S E SS A L S E S



1111PREU IVA INC.

Combopic (1 u) 
Ració de patates grill, 4 delícies de camembert, 6 nuggets, salsa barbacoa, mel i

 mostassa i melmelada de maduixa.

Combo Chicken Special (1 u) 
6 alitas BBQ, 6 nuggets de pollastre i 8 chicken tenders amb salsa mel i mostassa.

Combo Clàssic (1 u) 
8 aros de ceba, 8 tempura de formatge fresc i 5 fingers de mozzarella.

 - C O M B O S  -

9,95€ 

11,95€ 

10,95€ 



Patates fry dip, skinny,  grill o braves (ració)

· Crostini - Pa d’all amb mozzarella  (4u)   
Tonyina, bacó, pepperoni, xampinyons,  
4 formatges o pernil dolç. (a escollir)

· Nuggets de pollastre  (6u) 

· Chicken Popcorns  (20u)

Complements de la millor qualitat

Patates amb cheddar i 
bacó crispy (ració)

Patates L.A. amb cheddar 
i pulled pork  (ració)

5€ 5,50€

Aros de cebaPa d’allFingers Mozzarella

4€ 3,50€ 3,50€ 3,50€ 



Per picar i compartir

13

· Croquetes de l’àvia (5 u)
· Tastets de brie (4u) 
(Amb melmelada de maduixa.) 
· Jalapeños arrebossats amb cheddar fos (5 u)
· Delícies de camembert (4u) 
(Amb melmelada de maduixa.)
· Fingers mozzarella  (5u)
· Anelles de ceba (8u)

· Top combo - 6€
· Nuggets  (12u) - 7,5€

SalsEs 
Barbacoa

Mel i Mostassa
Ranch Dressing (Ranxera)

Bourbon
Melmelada
Sweet chilli

(consulta les nostress salses picants.)

PREU IVA INC.

“Tequeños”

CamembertChicken tenders



· Quesadilla   

Pernil dolç, mozzarella i cheddar amb guacamole.

· Nachos Red  (ració)

Amb cheddar Jack Monterrey, guacamole i pico de gallo. 

· Quesadilla de pollastre i pernil dolç 

Jamón dulce, pollo a la parrilla y cheddar con guacamole.

· Nachos arrebossats  (5 u)

Farcits de formatge cheddar fos.

· Sincronizada Poblana (ració 2 pax.)  

Quesadilla doble amb chunks de solomillo de pollastre, alfàbrega 

fresca, formatge oaxaca, maionesa i salsa chipotle.

· Sincronizada Sinaloa  (ració 2 pax.)  

Quesadilla doble farcida amb guisat de carnites, tomaquet

picat, guacamole, formatge oaxaca, coriandre fresc, ceba

cruixent i maionesa chipotle.

· Nachos de l’àvia Lupe  (ideals per a compartir) 

Amb fesols ranxers, guacamole, crema agra, jalapeños,

pico de gallo i cheddar Jack-Monterrey fos.

(Afegeix-li pollastre por  +2€)

MEXICAN

6€ 

6,95€ 

12,95€ 

PREU IVA INC

Nachos àvia Lupe

Sincronizada Sinaloa

Nachos arrebossats

“Jalapeños” arrebossats



· Tacos al Pastor (Truita de blat de 16 cm)
Delicioses truites calentes de blat de moro emplenes del guisat mes
famós de Mèxic, porc rostit adobat amb espècies, pinya,
ceba morada, enciam i coriandre.
Acompanyats de crema agra, guacamole i pico de gallo.
 
· Taco cochinita pibil (Truita de blat de 16 cm)
Originaris de la cuina de la península de Yucatán, és un guisat de porc
especiat a l’estil Achiote amb fruits cítrics i chili habanero embolicat en
truites de blat amb frijoles ranxers.
Acompanyats de crema agra, guacamole i pico de gallo.
 
· Tinga de Pollo (Truita de blat de 16 cm)
Fabuloses truites calentes farcides de guisat de pollastre al chipotle
amb formatge oaxaca fos, enciam i làmines d’alvocat.
Acompanyats de crema agra, guacamole i pico de gallo. 

· Taco de carnitas (Truita de blat de 16 cm)
Originaris de Michoacan, aquest guisat de porc a foc lent, amb espècies i suc de 
cítrics, recorda molt al farciment dels canelons, suaus de sabor i molt gustosos. 
Se serveixen coberts de formatge oaxaca i frijoles ranxers.
Acompanyats de crema agra, guacamole i pico de gallo. 

15

2 unitats

4 unitats

Menú Tacos
- 2 tacos a escollir

- Nachos red
- Refresc, Copa de cervesa de bodega 

o Copa de vi de la casa
- Copa de Gelat o Pastís de la casa

14,95€

Segona Beguda
o el teu Cafè

Demana l’oferta amb el teu 
menú, no vàlid despres.



- Burritos Tex Mex - 
Purament americans, fusió de frontera.

· Burrito San Diego 
La nostra versió del burrito California amb patatas! El més venut!
Doble de carn briskett de porc fet a foc lent, guacamole, pico de gallo, crema agra, patates fregides, 
salsa de formatge cheddar i mozzarella fondant.

· Burrito Barbecue 
Doble de carn de briskett, salsa barbacoa, salsa de formatge cheddar, mozzarella fondant, ceba 
cruixent, enciam i salsa barbacoa on the top.

· Burrito Chicken Crispy 
Doble de pollo a la parrilla, lechuga, cebolla crujiente, nachos triturados, mayonesa chipotle, 
guacamole, salsa de queso cheddar y mozzarella fondant.

· Vegan Burrito 
Fesols ranxeres, arròs amb llimona i coriandre, enciam, tomàquet, alvocat, blat de moro, ceba 
adobada dolç i formatge vegà.

· Burrito Puebla 
Tinga de pollastre, frijoles ranxers, arròs de llima i coriandre, blat de moro, nachos triturats, bec de gall, 

salsa de formatge i mozzarella fondant.

· Burrito  Chiuahua 
Guisat de carnitas, fesols ranxers, arròs de llima i coriandre, guacamole, ceba cruixent, tomàquet picat, 
salsa de formatge cheddar i mozzarella fondant.

PREU IVA INC



· Burrito Yucatan 
Guisat de cochinita pibil, frijoles rancheros, arròs de llima i coriandre, alvocat, ceba adobada dolça, 
nachos triturats, salsa de formatge cheddar i mozzarella fondant.

· Burrito Pollo Asado 
100% pit de pollastre a la graella, enciam, guacamole, nachos triturats, blat de moro, ceba adoba-
da dolça, salsa de formatge cheddar i mozzarella fondant.

· Burrito Brisket 
Brisket de porc fet a foc lent, guacamole, enciam, nachos triturats, jalapeños, tomàquet, salsa de 
formatge cheddar i mozzarella fondant.

· Burrito Steak 
Carn molta a la graella, fesols ranxers, arròs amb llima i coriandre, ceba cruixent, nachos triturats, 
guacamole, salsa de formatge cheddar i mozzarella fondant.

Menú Burritos
- Burrito a escollir

- Refresc, Copa de cervesa de bodega 
o Copa de vi de la casa

- Copa de Gelat o Pastís de la casa.

12,95€

1717

Segona Beguda
o el teu Cafè

Demana l’oferta amb el teu 
menú, no vàlid despres.
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Amanides

8,00€ 

9,00€ 

5,50€ 

Mediterrànea
Barreja d’enciams, tomaques cherry, olives negres i ceba.

Camperola
Barreja d’enciams, tomàquets cherry, olives negres, pebrot vermell i ceba.

Granjera 
Barreja d’enciams, tomaques cherry, olives negres, pebrot vermell i ceba.

Amanida Vegana
Barreja d’enciams, tomaques cherry, formatge vegà, làmines d’alvocat i nous.

Gamberi 
Barreja d’enciams, tomaques cherry, pinya, delícies de cranc i gambes amb all i julivert.

Formatge Blau
Barreja d’enciams, tomaques cherry, nous, passes, pollastre i formatge blau.

Redsalad 
Barreja d’enciams, tomaques cherry, alvocat, tonyina vermella,salmó i llobarro.

Mexicana 
Barreja d’enciams, tomaques cherry, jalapeños, formatge blau, pico de gallo

i passes.

Amanida cèsar
Mescla d’enciams, tomaques cherry, crostons i pollastre.

Amanida Goma Wakame 
Algues marinades i sèsam. 

Escull la teva salsa
César, maionesa, mel i mostassa, iogurt, cocktail i vinagreta.

Mímat i cuídat!
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Amanida Mediterrania 
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Mímat i cuídat!

Menú Amanida
- Amanida (Mediterrànea, Camperola, Grangera o Di Pasta)

 - Refresc, Copa de cervesa de bodega 
o Copa de vi de la casa

 - Copa de Gelat o Pastís de la casa.

Súper Aliments:  La teva salut és cosa nostra

Parmigiana
Mescla d’enciams, tomàquets italians deshidratats, ceba vermella, alfàbrega fresca, 
pollastre a la graella, perles de mozzarella i formatge Grana Padà.

Fresh Bowl
Mescla d’enciams, tomaques cherry, chunks de rellom de pollastre, perles de 
mozzarella, ceba vermella i alvocat.

1919

12,95€

Canvia la teva amandia 
per qualsevol de la carta.

9,95€ 

9,95€ 



PLATS ESPECIALS
(Al·lèrgies i intoleràncies)

“Els nostres productes sense glútens s’elaboren en obrador propi extern amb
traçabilitat i garantia sanitària fins a la seva arribada al restaurant i es cuinen

en el moment per comanda en atmosfera protectora i sistema
d’anticontaminació patentat, que garanteix al 100%, la qualitat d’aquest.”

LES NOSTRES PIZZES MITJANES
Totes les pizzes són equivalents a les redpizzas mitjanes de la carta (30cm). Massa fina.

 

PIZZES VEGANES (Amb formatge vegà)

Veggie (Xampinyons, tomàquet, blat, cors de carxofa)

Vegetal vegana (Xampinyons, ceba, olives negres, pebre vermella i verda)

Vegana caribe (Salsa de tomate, formatge vegà, Xampinyones i pinya.)

Barbacoa vegana (Salsa bbq, formatge vegà, no pollastre, ceba, pebre verda, blat 
de moro, Xampinyones, tomàquet a rodanxes i salsa bbq on the top).

Ultravegan (Salsa de tomàquet, formatge vegà, no pollastre, no carn, pebroy vermell i 
verd, ceba, xampinyones naturals i extra de formatge vegà).

SANDWICH 
Sandwich Vegà .......................................................................... 5,95€
(Enciam, tomàquet tallat a rodantxes i formatge vegà)

ASIAN
Vegan Curry .............................................................................. 13,50€
(Solomillo de no pollastre heura banyat amb salsa curry i acompanyat d’arros blanc amb 
llima i coriandre, làmines d’alvocat, lollo rosso i ceba adovada).

POSTRES
Copa de gelat ..............................................................................1,95€ 
(Delicios gelat de maduixa i vainilla, xocolata i vainilla o llimona.) 

El restaurant per a TOTS!

14,95€ 

PREU IVA INC.



Lasanya 
4 formaggio

Les Gratinades “al forno”

Lasanya 
de tonyina

Canelons

Lasanya de carn
 de vedella

Lasanya vegetal

Lasanya BBQ
(amb doble salsa barbacoa)

Menú Pasta
- Pasta Clàssica, Farcida o les Gratinades

- Amanida Camperola
- Refresc, Copa de cervesa de bodega

o Copa de vi de la casa 
 - Copa de Gelat o Pastís de la casa
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8,95€ 

12,95€

Horari PASTA de 12:00 a 01:00h

Segona Beguda
o el teu Cafè

Demana l’oferta amb el teu 
menú, no vàlid despres.

Naturals, saludables i ecològics

21



Hawaiana 
Salsa de tomàquet, doble de pernil cuit, pinya i extra de mozzarella.
Grangera 
Salsa de tomàquet, pollastre rostit, blat de moro, frankfurt i ceba.
Bolonyesa 
Salsa de tomàquet, doble de vedella, ceba i bacó.
Piamontesa 
Salsa de tomàquet, salami, bacó, xampinyons i extra de mozzarella.
Vegetal 
Salsa de tomàquet, olives negres, xampinyons, ceba, pebrot verd i vermell.
Mediterrànea 
Salsa de tomàquet, tonyina, olives negres, pebrot verd i tomàquet natural.
4 Estacions  
Salsa de tomàquet, pernil cuit, xampinyons, olives negres i tonyina.
Mexicana 
Salsa jalisco, bacó, pebrot vermell, vedella i guindilla.
Carbonara 
Salsa carbonara, xampinyons, doble de bacó, ceba o extra de mozzarella.
Marinera
Salsa de tomàquet, tonyina, gambes amb all i julivert, delícias de cranc
i anxoves.
Serrana 
Salsa de tomàquet, pernil serrà, olives verdes, tomàquet natural i oli d’oliva.

Fes la teva redpizza

Clàssiques Amb masa fresca i 100% mozzarella

PREU IVA INC.

Vegetal



Newyorker 
Salsa Alfredo, pulled pork, ceba, bacó i formatge cheddar.
Pollastre Mediterràni 
Salsa Alfredo, pollastre rostit, tomaques cherry, ceba cruixent, formatge
provolone i emmental.
Philly-Steak 
Salsa Alfredo, ceba caramel·litzada, bacó, tires de vedella philly i cheddar.
Alfredo’s BBQ 
Salsa Alfredo, secret ibèric, bacó, pebrot vermell rostit, formatge provolone
i salsa barbacoa on the top.

De la Terra   
Salsa de tomàquet, escalivada, ceba, olives negres i tonyina o botifarra a triar.
Burger 
Salsa burger, hamburguesitas, bacon, formatge cheddar, tomàquet natural o 
ceba.
Secreta 
Salsa de tomàquet, secret ibèric, xampinyons, ceba caramel·litzada i
un toc de salsa Viandox.
Mar i muntanya 
Salsa de tomàquet, pollastre, ceba, gambes amb all i julivert i tonyina.
Capricciosa  
Salsa de tomàquet, pernil cuit, formatge de cabra i cors de carxofa.
Mallorquina  
Salsa de tomàquet, sobrassada, rúca, formatge de cabra i un toc de mel.
Americana  
Salsa de tomàquet, vedella, pernil cuit, bacó, pollastre rostit i pepperoni.
Chicken Grill 
Salsa carbonara, pollastre rostit, bacon, formatge cheddar i xampinyons
o blat de moro a triar.
Especial Red 
 Salsa de tomàquet, pebrot vermell i verd, bacon, vedella, xampinyons o ceba. 
Suprema 
Salsa carbonara, formatge de cabra, pollastre, pepperoni i 
ceba caramel·litzada.

Top Red Exclusives Amb masa fresca i 100% mozzarella

L’autèntica pizza

El racó d’Alfredo Amb masa fresca i 100% mozzarella

2323

De la terra

Alfredo’s BBQ



Fes la teva redpizza

4 Formatges 
Salsa de tomate y mezcla RED de 4 quesos con queso azul.
Suïssa  
Salsa carbonara, queso provolone, queso suizo curado y queso de cabra.
Top 8 Cheese  
Salsa de tomate, queso de cabra, provolone, suizo curado, brie, 
emmental, cheddar y Jack-Monterrey.
Parmigiana 
 Salsa Alfredo, queso cheddar, provolone, suizo curado, emmental 
y a escoger entre cebolla caramelizada o extra de queso.

Cheese Lovers

Autènticas BBQ
Barbacoa Cremosa 
Salsa cremosa (barbacoa i carbonara), pollastre, bacon, xampinyons,
extra de formatge o tomàquet natural.
Barbacoa 
Salsa barbacoa, pollastre, bacó i doble de vedella.
BBQ Chicago Grilled 
Salsa barbacoa, pulled pork, formatge provolone, pollastre rostit,
formatge cheddar i salsa BBQ on the top.
Red-Hot 
Salsa barbacoa, ceba caramel·litzada, jalapeños, tires de vedella i cheddar.
Barbacoa inferno 
Salsa barbacoa, vedella, pollastre rostit, bacó, pepperoni i salsa barbacoa 
on the top.
BBQ XXX 
Salsa barbacoa, pulled pork, vedella, pops de pollastre i salsa barbacoa
on the top.
Red Kebab  
Salsa barbacoa, pollastre rostit, tomàquet natural, ceba i formatge de 
cabra.
ChoriChicken  
Salsa barbacoa, rellom de pollastre rostit, bacó i xoriço per a bbq.
Bacon Crispy  
Salsa barbacoa, formatge, bacó, bacó crispy i extra de formatge.

Amb masa fresca i 100% mozzarella

Amb masa fresca i 100% mozzarella
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4 Quesos

Barbacoa



Menú Pizza
- Pizza petita de la carta o fins a 5 ingredients

- Patates a escollir (Fry dip, grill o braves)

- Refresc, Copa de cervesa de bodega 
o Copa de vi de la casa

 - Copa de Gelat o Pastis de la casa

Vàlid per a pizzes de la carta o fins a 5 ingredients. Per 
cada ingredient extra en pizza petita 1,25€, pizza

mitjana 1,75€ i en pizza familiar 2,50€.

L’autèntica pizza

Amb masa fresca i 100% mozzarella

2525

10,95€

7,95€

1 Petita

21€

3 Petites

9,95€

1 Mitjana

15 €

1 Familiar

24,95€

3 Mitjanes

35,95€

3 Familiars

Segona Beguda
o el teu Cafè

Demana l’oferta amb el teu 
menú, no vàlid despres.



Carn 100% de vedella, enciam, 

tomàquet, bacó, formatge, ceba

i salsa burger o a triar.

VEDELLA Pollastre, enciam, tomàquet, 
formatge i maionesa o salsa a triar.

POLLASTRE

Menú redburger
- RedBurger a escollir 

- Patates a escollir (Fry dip, grill o braves)

- Refresc, Copa de cervesa de bodega 
o Copa de vi de la casa

 - Copa de Gelat o Pastís de la casa 

RedBurgers Originals

ET DONEM LES RAONS PER A PROVAR-LES.
NOMÉS EN REDBAR!
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11,95€

7,95€

Segona Beguda
o el teu Cafè

Demana l’oferta amb el teu 
menú, no vàlid despres.



Steak healthy

27

Veggie Burger

ET DONEM LES RAONS PER A PROVAR-LES.
NOMÉS EN REDBAR!

Pa de burger, Beyond Meat, ceba, tomàquet, enciam
i formatge vegà.

Acompanyada de patatas skinny.

0% Protïna animal
Antioxidants, ferro i càlci
Vitamines C, b6, b12 y D

Potassi, Omega 3, DHA y Omega 3 ALA

Mexican Burger
Pa de burger, Beyond Meat, guacamole, formatge vegà

i escaig de gall.
Acompanyada de patates skinny.

0% Sucre - 0% Colesterol - 0% Soja



250gr. de CARN
100% BLACK ANGUS 

200gr. de CARN
PREMIUM WAGYU*

“D’origen japonès.
Una de les més selectes
i benvolgudes del món.”

“Importades de les millors finques 
americanes”

REDBURGERS
 PREMIUM GOURMET

SELECCIONA LA MILLOR CARN PER A LES 

Menú Gold Gourmet
- BIG GOURMET a escollir  

- Ració patates skinny
- Refresc, Copa de cervesa de bodega 

o Copa de vi de la casa
- Copa de gelat o Pastís de la casa

Big Gourmet - Les millors carns

Segona Beguda
o el teu Cafè

Demana l’oferta amb el teu 
menú, no vàlid despres.



REDBURGERS
 PREMIUM GOURMET

Big Gourmet - Les millors carns

Steak Burger

BBQ Burger

El nostre pa de brioix, enciam, tomàquet,
ceba, doble de formatge, bacó crispy i la nostra salsa burger.

Acompanyada de patates skinny.

El nostre pa de brioix, ceba caramel·litzada, bacon crispy, lollo
rosso, formatge de cabra i salsa barbacoa.

Acompanyada de patates skinny.

Per als més exigents

29
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Chicken Cajún

El nostre pa de brioix, 200 gr. de pit de pollastre
(amb espècies Cajún), salsa Bourbon, baconesa, enciam, tomàquet,

ceba cruixent i cheddar. Acompanyada de patates skinny.

Tex Mex Burger

El nostre pa de brioix, crema agra,
enciam, bec de gall i formatge cheddar.

Acompanyada de patates skinny.

Big Gourmet - Les millors carns

Kioto Burger

El nostre pa de brioix, salsa Teriyaki,
mayojapo spicy, lollo rosso, ceba caramel·litzada i formatge de cabra.

Acompanyada de patates skinny.

PREU IVA INC.



Chipotle Burger

El nostre pa de brioix, guacamole, bacon crispy, formatge oaxaca,
enciam, nostra baconesa i salsa chipotle.

Acompanyada de patates skinny.

 Per als més exigents

La Burger Ibérica

El nostre pa de brioix, reducció de Pedro Ximénez, rúca,
esquena ibèrica, tomàquets deshidratats, formatge brie fos.

Acompanyada de patates skinny.

31

Burger Gaucha

El nostre pa de brioix, xoriço crioll,
cort de gouda madurat, ximichurri, maionesa, enciam i tomàquet.

Acompanyada de patates skinny.



Big Gourmet - Skyline

Doble Cheeseburger

NY Porky Burger

El nostre pa de brioix, doble carn 2x250gr.,
3 de formatge cheddar, 2 tires de bacó fumat, salsa burger

i maionesa fumada. Acompanyada de patates skinny.

El nostre pa de brioix, 250gr. de carn angus, costella de porc
desossada a la bbq, doble de formatge cheddar, lollo rosso, salsa barba-

coa i ceba crunchy. Acompanyada de patates skinny.

16,95€

PREU IVA INC.

Menú Skyline
- RedBurger Skyline a escollir 

- Ració patates skinny
- Refresc, Copa de cervesa de bodega 

o Copa de vi de la casa
 - Copa de Gelat o Pastísl de la casa 

Segona Beguda
o el teu Cafè

Demana l’oferta amb el teu 
menú, no vàlid despres.



Big Gourmet - Skyline Per als més exigents
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Sandwich pulled pork

Pa de brioix, pulled pork, cheddar, lollo rosso,
salsa bbq i maionesa.

El més venut als Estats Units

9,95€ 

Red Philly Steak
El clàssic de Philadelphia.

Pa de hot dog gran, filet rus de vedella, formatge provolone,
orenga, cheddar, ceba caramel·litzada i salsa mel i mostassa.

9,95€ 

Pollastre Teriyaki

Pa de coca, pollastre teriyaki, maionesa japonesa, salsa teriyaki,
ceba cruixent, lollo rosso i ceba caramel·litzada.

Un troç de Japò a la nostra casa

9,95€ 



Entrepans del Món

Chivito
Una delícia del con sud

Pa de coca, rosbif, pernil dolç, bacon, maionesa,
tomàquet natural tallat a rodanxes, enciam, cort de gouda,

ceba caramel·litzada i ou dur.

9,95€ 

Secreto del norte
Donostia a la teva taula

El nostre pa de coca, secret ibèric a la planxa, maionesa,
pebrots del piquillo, ruca i formatge Idiazabal.

9,95€ 

9,95€ 

El Ibèric
Un clàssic

Pa de coca amb tomàquet, oli d’oliva
verge extra i esquena ibèrica.

PREU IVA INC.



Del món al teu plat

35PREU IVA INC.

Cubanito
A l’estil de Miami Beach

El nostre pa de coca, mostassa, secret ibèric a la graella, pernil dolç, 
formatge cheddar Jack Monterrey, cogombrets i maionesa.

Torta de Carnitas

El nostre pa de coca, carnitas (carne de porc feta a foc lent amb espècies), 
tiras de aguacate, , queso oaxaca y mayochipotle.

Viatja a Mèxic amb nosaltres

9,95€ 

9,95€ 

Menú Entrepà del món
- Entrepà del Món a escollir  

- Patates a escollir (Fry dip, grill o braves)

- Refresc, Copa de cervesa de bodega 
o Copa de vi de la casa

 - Copa de Gelat o Pastís de la casa

12,95€
Segona Beguda

o el teu Cafè
Demana l’oferta amb el teu 

menú, no vàlid despres.



Amb la millor qualitat

Lucky Hoisin - 9,95€
2 unitats bao farcides de pollastre a la barbacoa hoisin, lollo rosso,
ceba caramel·litzada i patates palla cruixents. Acompanyat de salsa hoisin.

Lucky bao vegà - 12,95€
2 unitats bao farcides de no pollastre (heura), alvocat en làmines i ceba morada
adobada dolça. Acompanyat de salsa fuji i ceba cruixent.

Lucky vedella teriyaki - 9,95€
2 unitats bao farcides de vedella teriyaki amb xampinyons, cebollí fresc, alvocat en 
làmines i ceba adobada. Acompanyat de salsa teriyaki.

“Pa fet al vapor a la manera de taiwan, farcit de diferents carns i vegetals, 
acompanyat de salses i amb farciment extra per a repostar.”



Healthy Food experience

Triple Poke
Triple proteïna, tonyinat vermella, salmó 

i tofu amb salsa ponzu, nous, mango,
alvocat, edamame i maduixa.

Amb arròs de sushi amb oli de sèsam.

Spicy Tuna Poke
Tonyina Vermella (lleugerament picant), 

edamame, alga wakame, mango, ametlles 
torrades i arròs de sushi amb oli de sèsam.

Up the Salmon Poke

Chicken Poke

Salmó fresc amb soia, alvocat,
mango, nous, edamame i arròs de sushi 

amb oli de sèsam.

Pollastre a la brasa teriyaki, edamame, 
nous, maduixa, alvocat i arròs de sushi

amb oli de sèsam.

Menú Poke
- Poke a ecollir o al gust

- Refresc, Copa de cervesa  
de bodega o Copa de vi de la casa.
- Copa de Gelat o Pastis de la casa

Horari POKES de 12:00 a 01:00h 3737



Fes el teu Poke Hawaià!

Alvocat Ceba Roja Goma Wakame

Blat de moroJalapeños Ceba cruixent

Pollastre Teriyaki

Pollastre Heura

Arròs de sushi
amb oli de sèsam

Salmó Tonyina roja

Tofu

Tomàquets Cherry

Barreja d’enciams

3.

2.

1.

Escull 2 verdures

Escull 1 proteïna

Escull 1 base

Extra x1 proteïna +2€

Extra x1 verdura +1€

Horario POKES de 12:00 a 01:00h



Easy to Make Poke Bowl

Maduixes PinyaMango

Plàtan Nous

Tostones de plàtan

Ametlles

Salsa Kimuchi

5.

Salsa Teriyaki Salsa Ponzu Spicy Mayo Salsa Fuji Sweet chilly

Escull 1 salsa

(A més li afegim oli de sèsam
i llavors de sèsam.)

4.Escull 2 fruites

39
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Extra x1 salsa +1€

Extra x1 fruita +1€



Deixa lloc pels postres

Pastís de xocolata de la casa  ........3,00€
Pastís de coco de la casa ..................3,00€
Pastís de llimona de la casa ............3,00€
Coulant .......................................................4,00€
Brownie ......................................................4,00€
Continental chocolate cake ...............4,50€
Carrot Cake ..............................................4,50€
Pastís d’oreo ............................................4,50€
RedVelvet ..................................................4,50€

Postres Artesans

Nutella Roll ................................................................................6,00€
(Rotllet de plàtan amb nutella, nata i sirop de maduixa)

FRUITA 100% NATURAL!

Red velvet Pastís d’oreo

Coulant



Autèntics postres artesans

 Cookie dough  Gelat de vainilla amb trossos de    
  galeta amb chispes de xocolata. 
 Strawberry Gelat de pastís de formatge amb    
 Cheesecake sucoses maduixes i remolins de galeta.

 Chocolate Gelat de xocolata amb trossos  
 Fudge brownie d’autèntic brownie.

 Chunky Gelat de crema de plàtan i caramel i
 Monkey remolins de símbols de la pau de galeta. 

 Peanut Butter Gelat de crema de cacahuet amb trossos de 
 Cup cacao farcits de mantega de cacahuet

 Copa Delicios gelat de maduixa i vainilla,
 de Gelat xocolata i vainillla o llimona.

Petit 100 ml
ideal per a 1 persona

Gran 465 ml
ideal per a 2 persones

3,95€ 7,50€

1’95 €
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Consulta tota la carta de smoothies i pancakes a la pàgina 6 y 7



RONS
Bacardi ........................................................................................8,00€
Brugal ...........................................................................................9,00€

VODKAS
Absolut .........................................................................................8,00€ 
Grey Goose ................................................................................ 12,00€

WHISKYS
Ballantines .................................................................................8,00€ 
J&B ................................................................................................8,00€
Jack Danields ............................................................................9,00€

Cocktails

PREU IVA INC.

LICORS
Limoncello (Chupito) .............................................3,00€
Crema d’orujo (Chupito) ...........................3,00€
Jäggermeister (Chupito) ..................................4,00€
Tequila (Chupito) ........................................................4,00€
Licor 43 (Chupito) ......................................................4,00€
Whisky (Chupito) ........................................................4,00€
Vodka fresa (Chupito) ...........................................4,00€
Baileys (Copa) ...............................................6,00€

A combinar amb qualsevol refresc.
(Coca-Cola, Fanta, Sprite o tònica).
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PIÑA COLADA   9€
Cocktail refrescant molt popular a 
Puerto Rico, d’on és beguda oficial. 
Compost per llet de coco, suc de 
pinya i rom blanc.
Disponible sense alcohol - 6,95€

MOJITO/MADUIXA  8€
Popular cocktail d’origen cubà, 
s’elabora amb ron i es barreja 
amb sucre, llima, menta 
i aigua amb gas.
Disponible sense alcohol - 6,95€

Premium Drinks 

CAIPIRINHA   8€
Cocktail nacional del Brasil.
Està compost per cachaça
barrejat amb sucre i llima.

SEX ON THE BEACH   8€
Cocktail que s’elabora a partir de 
vodka, suc de taronja i préssec, 
sucre i granadina.

CAIPIROSKA/MADUIXA 8€
Cocktail que s’elabora a partir de 
vodka barrejat amb sucre i llima.

MARGARITA   9€
Cocktail que s’elabora a partir de
tequila, cointreau i suc de llima.

DAIKIRI/MADUIXA   8€
Cocktail cubà compost per la
beguda nacional, el rom, suc de 
llima i sucre.

43

Bombay Original- 8,00€
Amb Royal Bliss Tonic Water y 

un toc de llimona.

Beefeater- 8,00€
Amb Royal Bliss Tonic Water, un 

toc de llimona i taronja. 

Puerto de Indias 
Strawberry- 8,50€

Amb Royal Bliss Berry Sensation 
o Sprite i rodantxes de 

maduixa.

Bombay Shappire - 9,00€
Con Royal Bliss Lime Sensation o 

Royal Bliss Tonic Water 
i un toc de llima.

Seagrams- 9,00€
Amb Royal Bliss Tonic Water i un 

toc de llimona.

Consulta tots els cocktails 
disponibles als nostres

traballadors.
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