
 

OBRIM BOCA 

Les nostres patates especiades fetes al forn amb 

una salsa brava vegana (4)                                          7.20 

Guacamole “Órale wey” amb els seus nachos 

cruixentets fets al forn                             7.50 

Paté de remolatxa molt cremós amb ametlla crua 

i llevat nutricional (5,6)                                                        4.80 

Babaganoush (paté d’albergínia fumada amb 

crema de sèsam blanc torrat) (6)            5.80     

 

 

AMANIDES I PLATS DE CULLERA D’ESTIU 

El salmorejo del poble amb tomàquets dolços i oli 

d’oliva verge extra (1,12)                                       6.70 

  Hi afegim un ou dur ecològic?                   +1.20         

Bol de gaspatxo fresc no tradicional amb 

hortalisses d’estiu (12)                                       5.90 

Una amanida fresca amb quinoa, vinagreta de 

menta i fruita de temporada (5,6,12)                 9.20 

Amanida de remolatxa cuita a la sal amb ruca, 

alvocat, nous pacanes, verdura rostida i oli 

d’herbes aromàtiques (5)                                           9.80 

         Hi afegim un formatge eco de cabra de la  Garrotxa?           

                                          +2.90              

Burrata artesanal Biribil farcida de nata fresca 

cremosa  sobre llit de tomàquets d’estiu, 

alfàbrega i oli de tòfona (3,5)                                     13.40 

 

 

 

BOLS DELICIOSOS, SALUDABLES I UN TANT 

EXÒTICS 

Revolta bowl: un plat amb guacamole, quinoa, 

tomàquet, verdura rostida, ceba morada 

encurtida i fulla verda (5,6)                                                9.90 

Hi afegim uns daus de salmó marinats amb tamari i 

sèsam?                                     +3.40 

Tallarines d’arròs a l’estil Pad Thai amb pastanaga, 

col picuda, shiitakes, cacauets i salseta  de fruit 

de tamarinde (4,5,6)                                                               9.20     

Pollastre a l’estil Tikka Masala marinat en espècies 

de la cuina de l’Índia i acompanyat d’arròs 

integral   (4,5,6)                                                       11.50        

Salmó i gambes saltades amb verdures amb salsa 

de coco i coriandre (9,10)                          12.90 

Tataki de tonyina amb sèsam i salsa tamari (una 

tonyina deliciosa, de pesca sostenible marcada 

per criteris ambientals)  (4,9)                     13.50 

 

 

 

Tots els nostres plats estan elaborats a La Revolta amb 

aliments ecològics; al costat hi anotem un numeret que és 

l’al·lergen que conté per si necessites consultar-ho: 

 

AL·LÈRGENS 1-gluten/ 2- ou/ 3- lactosa/ 4- soja/ 5- fruits 

secs/ 6- sèsam/ 7- mostassa/ 8- api/ 9- peix / 10- 

crustacis / 11- llegums / 12- sulfits 

 

 



 

EL NOSTRE “FAST GOOD”! 

Elaborem les nostres pròpies hamburgueses i 

salses i hem triat pans boníssims i saludables per 

acompanyar-les! 

Tria si vols la teva Burger amb un motllet d’espelta 

integral o bé amb un panet de Burger integral amb 

llavors (1) 

Burger de remolatxa i  mill, pipes de gira-sol i 

sèsam torrat amb enciam, tomàquet i ceba  amb 

una salseta a triar (5,6)                                                       9.90 

Burger de xampinyons i shiitakes amb quinoa i 

miso  amb enciam, tomàquet i ceba amb una 

salseta a triar (4)                                                      10.60 

Burger de pollastre amb verduretes picades, curri 

suau amb enciam, tomàquet i ceba i salseta a 

triar (4)                                                                                     11.90 

Burger suau de salmó fresc i anet amb enciam, 

tomàquet i ceba amb salseta a triar (9)         12.50 

SALSETES A TRIAR: MOSTASSA , CURRI, ALL NEGRE 

Pizza Revolta elaborada a mà amb blat sarraí (no 

conté gluten), amb ceba, xampinyons, xerris, 

ruca i llevat nutricional                          10.90 

 

Tots els nostres plats estan elaborats a La Revolta 

amb aliments ecològics; al costat hi anotem un 

numeret que és l’al·lergen que conté per si necessites 

consultar-ho: 

 

AL·LÈRGENS 1-gluten/ 2- ou/ 3- lactosa/ 4- soja/ 5- fruits 

secs/ 6- sèsam/ 7- mostassa/ 8- api/ 9- peix / 10- 

crustacis / 11- llegums / 12- sulfits 

 

 

FEM UN WRAP?  

Fem la massa dels wraps nosaltres, amb farina 

ecològica i oli d’oliva verge extra 

Wrap Súper verd farcit d’alvocat, ruca, brots, 

tomàquet i pesto d’alfàbrega (1,5)                           9.90 

Wrap Red farcit de verdures rostides amb paté 

de remolatxa i ametlla (1,5)                                          9.50 

Wrap de pollastre macerat al chutney verd 

picantet (amb cacauet, coco, gingebre, comí i 

coriandre) amb arròs integral (1,5,11)                    11.20 

 

 

I ACABEM AMB UN DOLÇ 

Pastís de pastanaga amb una crema de formatge 

amb gingebre i canyella (1,2,3)                                      4.80 

Pastís deliciós de xocolata sense gluten amb 

farina d’ametlla (3,5)                                                         5.20 

Pastís vegà de llimona amb base de civada i 

anacards sense gluten (5)                                   5.50 

El nostre cheesecake deliciós amb salseta natural 

de fruits del bosc (3)                                              5.50 

Mousse vegana i deliciosa de xocolata amb dàtils 

medjoul                              5.20  

El Tiramisú vegà amb crema d’anacards, cafè del 

bo i cacau (1)                                                                         5.90 

 

Estem segures que has vingut a gaudir, de l’espai, del servei i 

d’un bon àpat. Si per algun motiu alguna cosa no t’està bé fes-

nos-ho saber per poder ajudar-te i oferir-te el que necessites (si 

està a les nostres mans, és clar). Un dels nostres propòsits és 

que et trobis a gust i tornis aviat! 



 

ETS DE CERVESA? 

Si t’agrada la cervesa tenim una selecció 

d’artesanes que a nosaltres ens encanten, no 

només pel seu sabor, també per formar part de 

projectes de proximitat i d’ecologia. 

CERVESA DE TERRASSA I ULLASTRELL 

Oasis, d’Aventura Beer. IPA minimalista d'edició 

limitadíssima feta amb 1 tipus de malt i llúpol 

cascade. Amarga i agradable.                                        3.50 

The Antipatiks,  d’Ullastrell, una pale ale molt 

punki i que entra molt bé                                              3.60 

Batec,  també d’Ullastrell, Ipa d’alta fermentació 

sense pasteuritzar ni filtrar                                           3.60 

CERVESA DE SANT CUGAT 

l’Estupenda Rossa, de producció ecològica, sense 
gluten, suau, elegant i equilibrada                      3.80  
 
l’Estupenda Cítrics, de producció ecològica, suau 
a la boca i amb un punt amarg i molt cítrica    3.80 
 
El Brètol Action Hero IPA molt equilibrada, amb 
un final sec amb el punt just d'amargor            3.85 
 
CERVESA DE SANT LLORENÇ D’HORTONS 

L’Espiga Blonde Ale, sense gluten, amb aroma i 
sabor intens, però lleuger                                   3.50 
La Garage Ipa, una indian pale ale, estil Ipa, 

intensa i amb una amargor suau                       3.70 

LA CERVESA VEGANA I COMPROMESA 
 
BdeGust cervesa eco. Lager lleugera que no deixa 
indiferent, refrescant i equilibrada.                  4.20 

 

BdeBeer Cervesa eco de blat amb flors silvestres, 
sense gluten.                                                                       4.20 

 
 

DEL MAR EL MERO I DEL MARESME… 
 

La Balate  una cervesa amber lager amb molt de 
cos, intensa, floral i afruitada, amarga amb 
lleugeresa i fantàstica per qualsevol moment. 4.50 

 
 
 
 
 

 
 

VAS DE VINET? 

No tenim una gran oferta de vins, tenim una petita 

selecció que encaixa en aquest precís instant... 

 

DO Empordà celler la vinyeta 
 
* Heus negre  (elaborat amb garnatxa negra, 
syrah i carinyena)               3.50 copa / 14 ampolla 
* Heus blanc  (garnatxa blanca, xarel·lo, macabeu 
i moscat)                    3.20 copa / 12.50 ampolla 
* Heus rosat (garnatxa negra, carinyena, merlot i 
syrah)                        3.20 copa / 12.50 ampolla 
* Heus Sense Sulfits  Un vi natural, honest i 
directe gracies a una mínima intervenció en la 
seva elaboració                3.70 copa / 14.80 ampolla 
 
DO Rueda del celler Ángel Lorenzo Cachazo 
 
* Fenomenal Un vi blanc verdejo i viura, 
lleugerament afruitat i fresc, de cos mig i molt 
agradable                 3.60 copa / 13.90 ampolla 
 
DO Catalunya del celler de Ca N’Estruc 
ben a la vora de Montserrat.  

vins joves, frescos i equilibrats 

 
* Ca n'Estruc negre garnatxa, syrah, tempranillo 
* Ca n'Estruc blanc garnatxa blanca, macabeu, 
moscat i xarel·lo 
* Ca n'Estruc rosat amb garnatxa  
                   copa 3/ ampolla 11.50 

 
DO Catalunya 
* Orgànic&Orgàsmic 
Vi a doll, un projecte que defensa i promou el vi a 
granel orgànic i d'origen. Vins ecològics, naturals i 
biodinàmics de petits elaboradors locals. Un 
orgasme pel paladar en forma de vi orgànic 
                  (blanc, negre o rosat) 
               2.50 copa / mig litre a doll 7.5 

 

 



 

CÒCTEL O’CLOCK? 
                                  Si et ve de gust un còctel, tria i gaudeix del teu moment, que ja et toca! 

  
MOJITO 8.50 

CAIPIRINHA 8.50 
BLOODY REVOLTA AMB SUC DE LLIMA 8.50 

PINYA COLADA (ORGÀNICA) 8.50 
MARGARITA 8.50 

MOCKTAIL AMB KOMBUTXA 8.90 
JUNGLE BIRD 8.50 
ELS NOSTRES GINS 

GIN SEAGRAMS / BABY SEAGRAMS 8.50 / 4.50 
GIN PUERTO DE INDIAS 8.90 

GIN MÀGIC REVOLTA 8.50 
 
 

 


