
POPEYE CROCK · 6,35€

Focaccia d’oli d’oliva amb
mozzarella fresca de búfala, espinacs baby,

tomàquet semisec i pesto d’alfàbrega

BAGEL DE SALMÓ · 6,95€

Salmó fumat, crema de formatge,
ruca, anet i tàperes

OASSIS CLUB SANDWICH · 7,35€

Pavo “La Selva”, alvocat, ou, tomàquet, enciam,
maionesa de tamarinde i xips de verdures

“IGNACIOS”: NACHOS AMB TOT · 9,60€

Truites de blat de moro blau i clàssic,
formatge cheddar fos, chili de carn, guacamole,

jalapeños, pico de gallo i salsa ranxera

PERNIL IBÈRIC DE GLA & 
MORTADEL·LA BOLOGNA · 12,90€

Pernil ibèric de gla i mortadel·la Bologna,
amb ruca i pa de pizza

KALE CHIPS · 3,50€

Xips de col kale, mix de fruits secs, sèsam,
espècies assecades al forn i chili dolç

EDAMAME · 4,20€

Edamame, sèsam, salsa de soja
amb chili dolç i oli de sèsam

HUMMUS AMB ZUMAQUE 
& PAPADUM CRUIXENT · 4,80€

Hummus amb tomàquet sec i cacauets,
papadum cruixent, zumaque, oli, olives,

tomàquet i brots

DOBLE DUO DE CROQUETES · 4,95€

Croquetes casolanes: rostit & porros, amb kale

AVOCADO TOAST · 6,75€

Torrada integral, alvocat, ou mollet,
tomàquet cherry, brots de remolatxa

i mix de llavors

BRAVES · 4,95€

Amb la nostra salsa brava amb
un toc de wasabi i cibulet picat

SÍNDRIA & CABRA, A LA GRAELLA · 5,95€

P I C O T E O

OASSIS LOVES QUINOA · 10,50€

Trio de quinoa, hummus de remolatxa,
xampinyons saltats amb espècies, mezclum,

canonges, cherry rostit amb vinagre de Mòdena,
zumaque, coriandre, salsa valentina i mix de llavors

DOLÇA RUCA · 10,50€

Ruca selvàtica amb peres Rôtie a la mel,
formatge de cabra, cabdells, mezclum,

pa d’espècies, baies de Goji,
pipes de carbassa i vinagreta de romaní

CÈSAR · 10,90€

Daus de pollastre, enciam fresc, crostons,
encenalls de parmesà i la nostra

increïble salsa Cèsar!

POKE STYLE · 12,95€

Arròs integral amb salmó o tonyina fresca
marinada (a escollir), mezclum, remolatxa, edamame,

xips de pastanaga, mango fresc, alvocat, furikake,
tomàquet semisec amb vinagreta de soja i llima

CUSCÚS DE PERLES · 9,35€

Cuscús perla, amb carbassa al forn, formatge feta,
mezclum, maracujà, dàtils, orellanes, avellanes i

ametlles torrades, garam masala, coriandre i
mix de julivert amb menta fresca

ARRÒS NEGRE THAI · 9,65€

Arròs negre tailandès amb taronja,
mezclum, shitakes, cacauets, anacards,

coriandre, làmines de coco, sèsam wasabi i
vinagreta de soja

LA NOSTRA · 9,65€

Trio de tomàquets de temporada, mezclum,
ceba de Figueres, menta fresca tallada al moment,

estragó fresc, zumaque i vinagreta de sidra

KALE&CO · 8,95€

Col kale, quinoa, mezclum, fesols negres,
cigrons, bròquil, nabius vermells deshidratats,

mix de fruits secs i vinagreta de tahini

LLENTIES BLACK PEARLS · 9,20€

Llenties caviar amb espinacs baby, ceba vermella,
cherrys tricolor, raves, ricotta, bròquil,

estragó i vinagreta de kiwi
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ENSALADILLA OASSIS · 5,65€

Amanida russa, salmó fresc marinat
amb remolatxa i olives

NEIXEN DE LA MAGIA DELS NOSTRES

  SALAD-BARMANS, FETES TOTES AL 
MOMENT 

AMB VEGETALS FRESCOS

D'AGRICULTURA SOST
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TS QUE 
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S

IVA inclòs

Afegeix un

extra de proteïna:

tonyina, salmó o

daus de pollastre

per 2,95€

Síndria a la graella amb formatge
de cabra i mix de fruits secs



OASSIS BURGER · 11,40€

Burger amb formatge gouda, guacamole,
crema de formatge, tomàquet, enciam,

coco laminat, xips de col kale, pinya, ceba con�tada,
tamarinde i salsa de soja i chili

LITTLE ITALY · 11,40€

Burger amb porchetta fumada, formatge
gorgonzola, cabdell, tomàquet i maionesa

PULLED PORK · 11,80€

Pulled pork, ruca selvàtica, col llombarda i 
pastanaga, cogombres, salsa Jim Bean i 

llavors de coriandre

AMB 2EGGS · 12,95€

Burger amb ous de guatlla fregits, bacó, 
formatge emmental, mezclum, tomàquet, 

ceba caramel·litzada i salsa tàrtara

LA IBÈRICA · 12,95€

Burger amb pa de quinoa, pernil ibèric de gla, 
formatge manxec, cabdell i ceba fregida

TWIN’S · 11,80€

Doble-Burger (100 + 100gr), doble de cheddar,
doble de bacó, cogombre, enciam, tomàquet,

maionesa, mostassa i ceba caramel·litzada

VEGGIE- IOGURT · 9,65€

Veggie burger de remolatxa amb pa de quinoa, 
hummus, enciam, tomàquet, cogombre, ceba, 

salsa de iogurt i xips de verdures

LA MEDITERRÀNEA · 9,95€

Pollastre a la graella amb maionesa de cítrics, 
guacamole, formatge emmental, enciam romana, 

tomàquet i orenga, amb pa de quinoa

CHEESEBURGER · 10,95€

Burger amb bacó al forn, formatge cheddar, 
tomàquet, enciam, ceba caramel·litzada, 

salsa de ketchup i maionesa

SHINNOSUKE · 10,95€

Burger amb shitake, tomàquet kumato marinat 
en soja, tonkatsu, enciam, maionesa de kimchi, 

coriandre i furikake

MEX&CO · 11,25€

Burger amb alvocat, cabdell, salsa chipotle,
jalapeños, ceba vermella marinada i crispy

i mix de totopos

TA S T Y
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VIKINGA · 13,50€

MORTADEL·LA · 13,50€

Mortadel·la Bologna, stracciatella,
mozzarella �or di latte, ruca i pesto

BOTIFARRA I PORCHETTA · 13,50€

Porchetta i botifarra amb salsa de tomàquet,
mozzarella �or di latte, ceba con�tada

i pesto vermell suau

TARTUFATA AMB OUS · 13,90€

Mozzarella �or di latte, taleggio, espàrrecs,
tres ous de guatlla, tartufata i alfàbrega

TONYINA BEN FRESCA · 14,50€

Tonyina fresca marinada, stracciatella,
mozzarella �or di latte amb
tomàquets caramel·litzats

IBÈRICA · 17,80€

Pernil ibèric de gla,
mozzarella �or di latte i alfàbrega

MARGARITA · 9,75€

Mozzarella de búfala, salsa de tomàquet i alfàbrega Salmó fresc, alvocat, mozzarella �or di latte,
formatge scamorza fumat,

brots tendres variats i alfàbregaVEGGIE · 10,95€

Massa integral artesana de 6 cereals amb
salsa de tomàquet, albergínia rostida, hummus,

tomàquets con�tats, alvocat,
mozzarella i herbes aromàtiques

BRUTAL · 11,80€

Gorgonzola, formatge de cabra, mozzarella �or di
latte, salsa de tomàquet, pera, nous, ruca i alfàbrega

TOO HOT · 11,95€

Pepperoni & nduja, salsa de tomàquet,
mozzarella �or di latte i olives kalamata

SAN MARZANO FEIA PIZZES · 12,25€

Tomàquet San Marzano, mozzarella de búfala,
xampinyons frescos, salsa de tomàquet i alfàbrega 

OASSIS CRAZY CHICKEN · 12,80€

Pollastre, alvocat, mozzarella �or di latte,
stracciatella, coriandre i chutney de mango

BÚFALA & YORK · 12,80€

Pernil dolç italià, xampinyons, mozzarella de
búfala, salsa de tomàquet i alfàbrega

VI FORMATGES · 12,95€

Stracciatella, cabra, gorgonzola,
taleggio, mozzarella �or di latte, parmesà,

amb pipes de carbassa i nous
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FEM LES NOSTRES 
PIZZES EN FORN DE LLENYA

AMB FARINA DE BLAT TOU DEL 
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180GR

DE VEDELLA FRISONA DEL PIRI
NEU, 

DE GRANGES SELECCIONADES (C
.B.A.), 

FETES A LA GRAELLA I LES ACO
MPANYEM DE

LES NOSTRES PATATES FREGIDES F
RESQUES,

LES NOSTRES BURGERS SON 

DESCARREGA AQUI
LA CARTA D'AL.LERGENS
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SAVE THE PLANET

TALLADES DIARIAMENT

GLUTEN-FREE LOVERS!


