
LEMON PIE · 5,95€

Pastís de crema de llimona, coberta de merenga
subtilment daurat al forn

XOCOLAT. ICE CREAM · 5,95€

Gelat artesà de trufa amb avellanes
garrapinyades i mix de cereals

CREATIVE. ICE CREAM · 4,95€

Gelat artesà de plàtan amb nous pecanes,
de pinya i llima, mandarina, i mix de cereals

IMAGINE. ICE CREAM · 4,95€

Gelat artesà de te matcha, lemon pie,
xocolata i mix de cereals

PASSION. ICE CREAM · 4,95€

Sorbet de cítrics i verdures amb
gelat de vainilla i mix de cereals

MIX DE TRUFES BY OASSIS · 4,95€

Black choco, canyella i gingebre

MILKSHAKE DE PLÀTAN I AÇAI · 6,65€

Batut de plàtan, maduixot, açai i gelat de vainilla

MILKSHAKE DE GALETES OREO · 6,65€

Batut de xocolata amb galetes Oreo i gelat de vainilla

PIZZA NUTELLA · 7,95€

Nutella, mascarpone, nata i avellanes caramel·litzades

Crema de lemon curd, merengue italià, pell de llimona con�tada i menta
PIZZA LEMON PIE · 7,95€

PIZZA CREMA CATALANA · 7,95€

Crema catalana, maduixes i menta

FRUITS · 4,25€

Amanida de fruites de temporada amb
suc de taronja, chía i menta

CHÍA · 4,25€

Llet de soja, iogurt, chía, mango, poma,
maduixes, nabius i granola

HEALTHY BOWL · 4,95€

Variat de fruites de temporada,
iogurt grec, chía i granola

CHOCOLATE CAKE · 5,45€

Pastís de xocolata i trufa, amb salsa de xocolata

Oreo cake amb crunch d’Oreo

El nostre tiramisú casolà

CARROT CAKE · 5,95€

Pastís de pastanaga, amb nous i canyella
i un coulis de pastanaga

NY CHEESECAKE · 5,95€

TIRAMISÚ · 5,95€

OREO CAKE · 5,95€

MATCHA PANCAKE · 5,95€

Pancakes amb gelat de te matcha,
plàtan, maduixots, con�tura de fruits vermells

i sèsam cobert de wasabi

Pastís de formatge amb con�tura de fruits vermells
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