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BURGER MELT 2.0

TEQUEÑOS SCAMPY

Carn picada 100% de vedella a la
barbacoa coberta de formatge fos
Monterrey, ceba caramel·litzada,
cogombres confitats i el nostre nou
guarniment Melt
Li va genial: Xampinyons bacó

5 unitats

Sucós formatge fresc embolicat en
massa cruixent de blat, amb gloriosa
mantega, all i parmesà

5,60€

12,90€

PULLED PORK

CHEWY CHUNK

Pa artesà, suau porc cuit per 16
belles hores amb amanida de col i la
nostra salsa barbacoa. 'De res nois!
Li va genial: Formatge cheddar

Blondie (brownie blanc) calent amb
xocolata, poma caramel·litzada,
mantega de cacauets, gelat de
vainilla, nutella i caramel salat

9,00€

4,90€

PER ANAR FENT GANA

HOMEMADE SNACKS

TEQUEÑOS CLASSIC

TEQUEÑOS SCAMPY

Sucós formatge fresc embolicat en
massa cruixent de blat, acompanyats
de dues salses: chili dolç i allioli d'herbes

Sucós formatge fresc embolicat en
massa cruixent de blat, amb gloriosa
mantega, all i parmesà

5,60€

5,60€

5 unitats

5 unitats

FRIED MAC&CHEESE

PATATES CHIVUOS

NEW RELEASE
Cruixent croquetes del nostre super
cremós mac and cheese arrebossades
en panko i tempura de cervesa

6,50€
+1,00€

Acompaña con salsa
Melt o Chivuo’s

PATATES BRAVAS

Cruixents patates tallades a mà amb
pell o grills de patata especiats amb
pell, cobertes amb salsa de formatge
cheddar fos i el nostre bacó fumat
cruixent i trossejat

4,40€

MAZORCA

Cruixents patates tallades a mà amb
pell o grills de patata especiats amb
pell, cobertes amb la nostra tradicional
i artesana salsa brava cuita per 6
hores a base de ceba, tomàquet, nyora
i chipotle i acabada amb la nostra
maionesa d'all casolana i cibulet

Panotxa de blat de moro a la barbacoa
amb mantega i espècies mexicanes
tagín

3,75€

4,40€

CHICKEN CEASAR
SALAD
Pollastre sucós a la graella, enciam super
fresca, guarniment Cèsar artesà a l'estil
Chivuo 'si els nostres cruixents crotones
de falafel

9,50€
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INCLOUEN
ACOMPANYANTS.
TRIA ENTRE PATATES
TALLADES A MÀ, BLAT DE
MORO (+0,50€) 0 AMANIDA

Tenim pa sense gluten. Al·lèrgies? Pregunta'ns!

ENTREPÀ
DE TEMPORADA
Aquest increïble entrepà estarà disponible a la nostra carta per temps limitat, així que
no et perdis l'oportunitat de tenir-lo a les mans.

ASIAN BBQ RIBS

Costelles de porc cuites lentament
durant 24 hores amb la nostra salsa
barbacoa asiàtica i cobertes amb
anelles
de
ceba
cruixents
arrebossades amb panko i cervesa
sobre pa suau de brioix
Simple, però increïble!

LA CHIVUOS

GRILLED CHICKEN
CAESAR SANDWICH

L'ÚNICA

Suau pa brioix artesà, pollastre
rostit a la barbacoa, enciam romana,
bacó cruixent, guarniment cèsar i
l'indispensable parmesà. Li va
genial: Alvocat

9,50€

Converteix-lo en amanida
Chicken Caesar Salad

12,90€

Pa brioix artesà, 100% carn de vedella,
melmelada de ceba i cervesa, bacó
cruixent, formatge Monterrey i
enciam
Li va genial: Tot!

9,50€

CHEESEBURGER

PULLED PORK

Pa brioix artesà, 100% carn de vedella,
100% bacó cruixent, 100% doble
formatge
cheddar,
cogombres
confitats i la nostra 100% salsa
barbacoa artesana

Pa artesà, suau porc cuit per 16
belles hores amb amanida de col i la
nostra salsa barbacoa. 'De res nois!
Li va genial: Formatge cheddar

¡LA CLÀSSICA!
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THE BOSS

9,50€

Afegeix-li extra de carn i
converteix-la en Doble Cheeseburger

9,00€

VEGGIE

EDB

Pa brioix artesà, burger cruixent de
xampinyons a l'allada, provolone, arròs
crocant i civada, amb maionesa de chili
dolç i enciam
Li va genial: Alvocat

Suau pa quadrat de patata torrat amb
mantega, doble carn de vedella
smashed (90 g c/o), doble formatge
cheddar, relish, guarniment mil illes,
ceba i bacó cruixent.

BURGER MELT 2.0

PATTY MELT

Carn picada 100% de vedella a la
barbacoa coberta de formatge fos
Monterrey, ceba caramel·litzada,
cogombres confitats i el nostre nou
guarniment Melt
Li va genial: Xampinyons i bacó

Pa de motlle torrat amb mantega, 100%
vedella, doble cheddar (com els grans),
ceba caramel·litzada i guarniment mil
illes. Va genial: Amb tu o amb bacó

SENSE CONTES

EVERY DAY BURGER

9,50€

9,50€

LA LLEGENDA

PATTY`S BIG BRO

10,90€

12,90€

NEW RELEASE

PHILLY CHEESE STEAK
CARN I MÉS CARN

Pa viena artesà, 100% vedella filetejada
amb ceba saltejada, maio dˇherbes i
molt formatge.
Li va genial: Xampinyons saltejats

9,00€

THE VEGAN CLASSIC
CHEESEBURGER

Cheese burger clàssica vegana amb
Heura, formatge cheddar vegà,
guarniment mil Illes, cogombres, ceba
Lila, enciam i el nostre brioix vegà.
Li va genial: Xampinyons saltats

11,00€

KIDS MENU

SMASH BURGER + PATATES
FREGIDES + BEGUDA
Suau pa quadrat de patata torrat amb
mantega, 90g de 100% carn de vedella
smashed i formatge cheddar. Inclou
patates fregides, refresc, aigua o suc de
fruita (+ 1 € extra) i una deliciosa galeta
grossa
Li va genial: Crispy Bacon

E XT

9,50€

E XT
RA! RA!

Alvocat / Bacó / Ceba vermella /
+1,00€
Ceba caramelitzada / Cogombrets /
Col / Coleslaw / Formatge cheddar /
Formatge Monterrey / Jalapeños /
Tomàquet / Xampinyons saltejats

AFEGEIX
EXTRES
AL TEU
ENTREPÀ

Smoky Salsa MELT/ Salsa Cèsar /
Salsa de formatge Chivuo’s/
Mayo d’herbes/ Salsa Mil Illes

+4,50€

Burger (170g) / Chili amb carn /
Pollastre a la brasa / Pulled pork / Veggie

SW EE T DR E A MS A R E
MADE OF THIS
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CHEWY CHUNK

999 CALORIES

Blondie (Brownie blanc) calent amb
xocolata,
poma caramelitzada,
mantega de cacauet, gelat de vainilla,
Nutella i caramel salat.

Pastís farcit de mousse
cor de Nutella, salsa
calenta, gelat de vainilla
cacao. (Pot contenir
xocolata).

de xocolata,
de xocolata
i crumble de
traces de

4,90€

5,90€

AMERICAN
CHEESECAKE

Cremós
cheescake
amb
salsa
artesana de fruits del bosc i crumble
de galeta i sal.
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4,90€

CANYA, TERÇ, PINTA

Nuestras birras son todas artesanales
y locales. Cada una con carácter y
personalidad propia

COPA DE VI
Negre
Blanco

2,50 €
2,50 €

REFRESCS

2,50 €

AIGUA

Sense gas
Amb gas

1,90€
1,90€

CAFÈ, TE, INFUSIONS

Cafè exprés
Cafè amb llet
Te
Infusió

1,50 €
1,80 €
2,00 €
2,00 €

KAILANI (Te natural sense sucre)

UBBLES IN
B
Y

JUI

COCKTAILS
PER UN O PER DOS

Els nostres glops estan fets
a casa amb els millors
i més frescos ingredients
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2,70€
2,70€
2,70 €
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Te negre amb llimona
Te verd amb llima i gingebre
Te blanc amb préssec

PURPLE HAZE

YELLOW SUBMARINE

Llimonada de mora, amarg d'angostura
de taronja i Jack Daniels amb un toc
d'aigua gasificada i romaní

Fusió de maracujà i vainilla amb
Jack Daniels i un toc d'aigua gasificada i alfàbrega fresca

*Puedes pedirlo sin alcohol
por tan sólo 3,5 €

*Pots demanar-sense alcohol
per tan sols 3,5 €

BLACKBERRY
BOURBON LIMONADE

PASSION FRUIT
VANILLA BOURBON

6,50€

6,50€

Demana la teva còctel
favorit VIRGIN
per gaudir
sense alcohol

OCATA SUNRISE
Cocktail clàssic amb IPA Ocata de
garatge, maracuià, llima i tequila

6,50€

SINC E 2014
M A K IN G M OR E T H A N
BU RGERS
HAS GAUDIT DE L’EXPERIÈNCIA?
No estariem aquí si no fos per tu. Les teves idees i comentaris són
molt importants per nosaltres. Escriu-nos! Ens encantarà llegir-te.
chivuos.com / @chivuos
EIXAMPLE
Carrer de València, 204,
Barcelona.

GRÀCIA
Carrer del Torrent de l’Olla,
175, Barcelona.
CIUDAD DE VALENCIA
Calle Joaquin Costa 12,
Valencia

RAVAL
Carrer del Pintor Fortuny,
15, Barcelona.

