les cerveses
Chimay Blanca

3.30€

Sant Jordi Arrels

3.40€

Cervesa d’origen belga que es
caracteritza pel seu equilibri entre la
dolçor i l’amargor. El seu sabor deixa
unes notes afruitades de moscatell i
panses amb un lleuger toc d'amargor.
8% vol.

Suau i refrescant, lleugerament
dolça, d’amargor moderat i amb
notes afruitades. Ideal per iniciar-se
en el món de la cervesa artesana.
Cervesa sense gluten. Blonde Ale.
5% vol.

Alhambra Reserva 1925 2.45€

Sant Jordi Alè de Drac

Una cervesa pilsner de caràcter intens i
amb molt de cos. Elaborada amb la
varietat de llúpol 'Saaz'. Amargor
moderada i un lleuger dolçor a gust,
apta per als paladars més exigents.
6,4% vol.

De tonalitat rogenca, de cos i
amargor mig, on el moderat sabor a
malta caramel equilibra els llúpols
cítrics, deixant una agradable
sensació en boca. American Amber
Ale. 5,5% vol.

Corona Extra

Sant Jordi La Cuca

2.45€

3.40€

3.40€

Cervesa lager de la família de les
Pilsner. Lleugera però amb cos. Ideal
per prendre amb un tall de llimona o
llima.
4,5% vol.

Cervesa molt aromàtica, d'amargor i
grau alcohòlic elevat, en destaca en
llúpol de caràcter cítric i refrescant.
American IPA.
6,8% vol.

18/70 La Rubia

Sant Jordi Carbonera

2.45€

Cervesa lager amb gust de qualitat
donostiarra. Una cervesa de glop fàcil,
amb aroma de fruita i un punt
d'amargor en boca aportat pels llúpols
Nugget i Perle emprats en la seva
recepta.
6,2% vol.

Zurito
Copa de Cervesa
Clara
Estrella Damm
Voll Damm
Free Damm
Gerra de Cervesa 0.5l.
Gerra de Clara 0.5l.
Clara amb Granissat
Heineken 0,0
Daura

1.20€
1.80€
1.90€
1.90€
2.00€
1.95€
3.00€
3.10€
2.90€
2.10€
2.45€

3.40€

Cervesa negra de sabors torrefactes
amb un subtil toc de malta fumada
que ens transporta a l’elaboració
tradicional del carbó.
Irish Extra Stout. 6,3% vol.

Sant Jordi Brisa d’Estiu 3.40€
La Brisa és lleugera i refrescant per
apaivagar la calor d’estiu, amb
aromes i sabors intensos a fruits
madurs. De tons pàl·lids i amb certa
terbolesa, baix contingut alcohòlic i
poca amargor. Summer Ale (Blonde
Ale). 4% vol.
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