
ESMORZAR TRADICIONAL IRLANDÈS | 8.50
Bacó irlandès, salsitxes irlandeses, ou ferrat, mongetes cuites, 
botifarra negra, hash brown, xampinyons saltats,
botifarra blanca i tomàquet rostit. Acompanyat de
pa de motlle torrat

ESMORZAR VEGETARIÀ | 8.50
Dos ous ferrats, salsitxes vegetarianes, formatge halloumi
a la graella, mongetes cuites, hash brown, xampinyons saltats
i tomàquet rostit. Acompanyat de pa de masa mare

ESMORZAR VEGÀ | 8.50
Alvocat, mongetes cuites, tofu a la graella, tomàquet rostit, 
xampinyons saltats, salsitxes veganes, hash
brown i crumpet torrat

ESMORZAR MINI | 6.50
Una torrada amb quatre ingredients a triar: ou ferrat,
bacó cruixent, salsitxa irlandesa, hash brown, tomàquet,
xampinyons, botifarra negra, salsitxa blanca o
mongetes en tomàquet

OUS BENEDICT FLAHERTY’S | 7.90
Dos ous recentment escalfats sobre crumpets torrats,
pernil cuit i banyats en la nostra salsa holandesa
Acompanyats d'escorces de patates rostides i brots verds 
amanits.
Afegir bacó cruixent, hash brown, halloumi +2.00
Afegir Salmó fumat o porc esmicolat  +3.00

TORRADES AMB ALVOCAT | 7.30
Pa de massa mare torrat cobert amb alvocat picat, tomàquets 
cherry i formatge feta.
Afegeix ou escalfat o bacó cruixent per +2.00

OUS AL FORN AMB XORIÇO | 8.40
Dos ous cuinats en una salsa de tomàquet amb xoriço, 
mozzarella fosa i servits en una torrada de pa de massa mare

TRUITA DE TRES OUS | 9.80
Tria dos ingredients: formatge cheddar, pernil dolç,
espinacs saltats, xampinyons, bacó cruixent, formatge cremós, 
ceba caramel·litzada, pebrots verds, porc esmicolat, xoriço o 
halloumi. Acompanyat d'escorces de patates rostides i brots 
verds amanits

Esmorzars
BRIOIX D’ESMORZAR | 6.80
Bacó, salsitxa i ou ferrat en un panet, acompanyat de mongetes 
en salsa de tomàquet

SANDWICH DE BACÓ I
SALSITXES IRLANDESES | 4.90

SANDWICH DE BACÓ IRLANDÈS
I OU FERRAT | 4.90

AFEGEIX UN SABOR AL TEU CAFÈ PER 0.50€

TOTS A 6.00

CAFÈ SOL 1.30
TALLAT 1.60
CAFÈ AMB LLET 1.90
AMERICÀ 1.80
LATTE CREMÓS 3.50
CAPPUCCINO 3.50

BEGUDES
CALENTES

CAFÈ MOCHA 3.50
XOCOLATA CALENTA 4.00
FRAPPUCCINO 4.30
TÉS 2.20

TROPICANA
Mango, Kiwi, Pinya i Taronja

BERRY NICE
Poma, Maduixa, Fruits Vermells, Nabius

ROCKET FUEL
Mango, Pinya i Plàtan

STRAWBERRY SPLIT
Maduixa, Plàtan i Taronja

HEALTH KICK
Espinac, Alvocat, Cogombre, Poma i Kiwi

Smoothies

DISPONIBLE
FINS A les 17H

DISPONIBLE
FINS A les 17H



Per a picar
I COMPARTIR

PORC ESMICOLAT | 9.80
Farcit amb el nostre porc esmicolat i
compota de poma caramel·litzada i brots verds

POLLASTRE I FORMATGE
AMB SALSA XILI DOLÇ | 9.90
Pit de pollastre a la graella amb formatge Cheddar fos, 
espinacs baby i servit amb la nostra salsa
de xili dolça casolana

CÈSAR AMB POLLASTRE | 8.90
Amanida Cèsar amb tires de pit de pollastre a la graella

BLT | 8.30
Bacon, enciam, tomàquet i una capa fina de maionesa
amb espècies

XILI AMB FORMATGE | 9.80
Xili amb carn, arroç i formatge Cheddar fos

VERDURES I MOZZARELLA | 9.70
Verdures mediterrànies a la graella amb formatge Mozzarella
i un amaniment de pesto

TIRES DE POLLASTRE | 9.90
Tires de pit de pollastre arrebossats amb tomàquet,
enciam i maionesa chipotle,

ALVOCAT, MOZZARELLA,
BACON I PESTO | 9.90
Alvocat picat amb formatge mozzarella, bacon cruixent i 
amaniment de salsa pesto

SERVITS AMB PATATES CHIPS

TIRES DE POLLASTRE | 8.40
Tires de pit de pollastre marinades i lleugerament arrebossades 
amb Panko. Servides amb la nostra salsa casolana

ALETES DE POLLASTRE | 7.90
Acabades d'enfornar i sucoses aletes de pollastre amb opció de 
salsa a triar entre Buffalo picant, Barbacoa o
salsa de Xili dolç tailandesa

QUESADILLAS | 10.50
Tortillas amb formatge Cheddar fos, ceba caramel·litzada, 
frijoles, tomàquet i formatge cremós
Acompanyades de guacamole i totopos
Afegeix Xili amb carn o tires de pit de pollastre
a la graella +3.00

NACHOS CLÀSSICS DE FLAHERTY’S | 10.90
Totopos cruixents amb formatge Monterey Jack,
formatge Cheddar, salsa mexicana, guacamole, nata agra, 
pebrots verds i jalapeños picants
Afegeix Xili amb carn, tires de pollastre arrebossades
o porc esmicolat +3.50

PLAT COMBO FLAHERTY’S | 18.50
Aletes de pollastre Buffalo, porc esmicolat a la barbacoa,
tires de pollastre arrebossades, salsitxes a la graella,
palets de mozzarella, patates grilló picants, totopos,
i anelles de ceba
Acompanyat de la nostra salsa casolana.

GRILLONS DE PATATA | 6.40
Coberts de bacon cruixent i formatge fos i acompanyades
de crema agra

PALETS DE MOZZARELLA ARREBOSSATS | 7.20
Acompanyats amb salsa de xili dolç

ANELLES DE CEBA CASOLANES | 6.50
Arrebossades i servides amb salsa casolana

PATATES FREGIDES CASOLANES | 3.50
AMB ALLIOLI +1.00
AMB SALSA CURRI +2.50
AMB FORMATGE CHEDDAR FOS +2.50
AMB EL NOSTRE XILI AMB CARN CASOLÀ +3.50



A M A N I D E S
Afegir ou escalfat +2.00

TORRATS
FLAHERTY’S CLUB | 8.60
TRES CAPES DE PA BLANC TORRAT, BACÓ IRLANDÈS, ENCIAM, 
TOMÀQUET I PIT DE POLLASTRE EN UNA MESCLA D'ESPÈCIES
I MAIONESA.

TRIPLE BLT | 7.40
BACON IRLANDÈS, ENCIAM, TOMÀQUET I UNA CAPA DE MAIONESA 
EN PA BLANC TORRAT

FORMATGE HALLOUMI, ALVOCAT,
TOMÀQUET I PESTO 6.90

ALVOCAT, MOZZARELLA I BACÓ CRUIXENT | 6.50

PERNIL YORK, TOMÀQUET I FORMATGE | 4.70

CLÀSSICA CON CHEDDAR | 11.50
Hamburguesa de vedella amb formatge Cheddar irlandès, 
tomàquet, fulles tendres i ceba rostida.

FLAHERTY’S | 12.50
Hamburguesa de vedella coberta amb ceba, ou ferrat,
bacó cruixent, espinac fresc i tomàquet.

HALLOUMI | 12.00
Hamburguesa de vedella amb guacamole, formatge Halloumi
a la graella, tomàquet i fulles verdes

RUGGER | 12.00
Hamburguesa de vedella amb formatge mozzarella,
bacon cruixent, espinac fresc, tomàquet i ceba caramel·litzada

SMOKEY JOE |  12.50
Hamburguesa de vedella amb porc esmicolat, enciam,
tomàquet i anelles de ceba arrebossades

ZINGER | 11.80
Filet de pit de pollastre arrebossat servit amb enciam, tomàquet, 
ceba i maionesa chipotle

MONGETA PICANT | 11.50
Hamburguesa arrebossada de mongetes coberta de Mozzarella, 
salsa mexicana, guacamole i enciam

HAMBURGUESA VEGANA | 11.80
Hamburguesa de soja recoberta amb alvocat, anelles de ceba, 
enciam i tomàquet

POLLASTRE A LA GRAELLA | 11.30
Pit de pollastre a la graella amb formatge Cheddar, bacó cruixent, 
tomàquet, enciam i ceba.

Les nostres hamburgueses contenen 170 grams 
de carn fresca de 100% vedella.

Cuinades en la nostra graella i servides sobre
pa artesà amb la nostra salsa casolana. Acom-

panyades amb patates fregides casolanes
i panotxa de blat de moro rostida.

POLLASTRE TAILANDÈS | 11.30
Mezclum de fulles verdes, espinac, cogombre, pastanaga, 
pebrots, ceba vermella i brots de soja, coberts amb pit
de pollastre marinat a l'estil Thai Gai Yang amb un amaniment de 
reducció de soja i mel

ALVOCAT I HALLOUMI | 11.50
Mezclum de fulles verdes, espinac, cogombre, alvocat,
tomàquets secs, ceba dolça, cigrons, pipes torrades,
formatge Halloumi a la graella i amanit amb una salsa pesto

CÉSAR CLÀSSICA AMB POLLASTRE | 11.00
Enciam romà, pit de pollastre a la graella, formatge parmesà, 
crostons cruixents a l'all i amaniment César

POLLASTRE CRUIXENT | 11.50
Mezclum de fulles verdes, pollastre arrebossat, alvocat, 
tomàquet cherry, pebrots vermells, formatge Cheddar, ceba, 
pipes i vinagreta de mostassa i mel

CAPRESE TRICOLOR | 11.00
Tomàquet d'amanida, alvocat en rodanxes, formatge mozzarella
i amaniment de pesto

SERVITS AMB PATATES CHIPS

Sandvitxos

HAMBURGUESES



 5.50

PLATS PRINCIPALS
i fogons

FISH & CHIPS | 13.00
Recepta casolana de bacallà lleugerament arrebossat 
acompanyat de patates fregides al tall extra gruixuda,
puré de pèsols i la nostra salsa tàrtara

LASANYA DE VEDELLA AL FORN | 12.00
Recepta casolana

SALSITXES IRLANDESES AMB
PURÉ DE PATATES | 10.50
Salsitxes irlandeses amb cremós puré de patates i servit amb 
una salsa gravy casolana de ceba
OPCIÓ DE SALSITXES VEGETARIANES

COSTELLETES BABY BACK | 15.00
500 grams de tendres costelletes de porc cobertes amb salsa 
barbacoa. Servides amb patates fregides casolanes i
panotxa de blat de moro rostida

PIT DE POLLASTRE AL ESTIL CAJÚN | 12.00
Pit de pollastre al estil Cajún i servit amb patates fregides 
casolanes i panotxa de blat de moro

XILI AMB CARN | 11.00
Vedella picada i picant servida amb arròs basmati
i formatge  Cheddar fos 

PASTÍS COTTAGE | 12.50
Boníssim! Un plat clàssic basat en la recepta casolana de
carn picada amb pastanagues, cebes i pèsols, barrejades amb 
deliciosa salsa gravy i recobert amb cremós puré de patates

280 GRAMS DE RELLOM | 16.50
A la graella al seu gust i servit amb panotxa de blat de moro 
rostida i patates fregides casolanes

340 GRAMS D’ENTRECOT | 14.50
A la graella al seu gust i servit amb panotxa de blat de moro 
rostida i patates fregides casolanes

PASTÍS TRADICIONAL DE CARN | 12.00
Pastís casolà de massa de pasta fullada farcida de vedella, 
Guinness i xampinyons servit amb puré de patates
i gravy
PASTÍS DE POLLASTRE | 12.00
Pastís casolà massa de pasta fullada farcida de pit
de pollastre i xampinyons servit amb puré de patates
i gravy

POSTRES

BROWNIE DE TRIPLE XOCOLATA
amb gelat de vainilla i salsa de xocolata

CRUMBLE DE POMA
servit amb gelat de vainilla i nata muntada

PASTÍS CASOLÀ DE XOCOLATA I GUINNESS

PASTÍS DE STICKY TOFFEE PUDDING
amb gelat de vainilla

Casolans
de diumenge

EL PLAT TRADICIONAL FAVORIT.
A TRIAR ENTRE PIT DE POLLASTRE,

RODÓ DE VEDELLA, PALETA DE PORC, 
QUORN ROSTIT VEGETARIÀ O

GARRÓ DE XAI (+2.50)

Tots els plats se serveixen amb puré de patates cremós, 
xirivies setinades amb mel, pastanagues rostides,

coliflor al formatge cremós, bròquil al vapor,
patates al forn, puding Yorkshire i 

la nostra salsa gravy de ceba casolana

DISPONIBLE CADA DIUMENGE
DESDE LES 12 DEL MIGDIA

  14.50
ROSTIT

flahertysbcn
@flahertysbarcelona
@FlahertysBars
www.pflaherty.com
+34 628 140 239


