
 
 
X compartir 
 
Natxos, guacamole o cheddar      6,50€  
Croquetes 1u.        1,50 
Mini Burger         2  
Les nostre braves        5,50  
Les aletes de pollastres       8,90 
Patates del Bisbe amb bacó i formatge     7,75  
Provoleta, provolone fos, tomàquet planxa    6,50  
Anells de ceba         7,95  
Ous gairebé estrellats, amb foie i pernil ibèric    8,50  
Pernil Ibèric amb pa de coca.      9,75  
Cors de Carxofa, amb pernil ibèric i Gorgonzola   7,95 
Carpaccio de vedella amb parmesà     8,50 
 
Carn “top” 
 
Steak Tartar         12,90€ 
BBQ ribs Cal Bisbe        12,90 
Filet de Vedella        14 
Secret Ibèric de glà        12 
 
Peix 
 
Tàrtar Tonyina        10,50€ 
Pop a la Gallega amb parmienter de patata    14,50 
 
Amanides 
 
Cèsar          7,95€ 
(pollastre, bacó, formatge parmesà i crostons) 

Cal Bisbe         9,50 
(Pernil ibèric, carpaccio vaca, foie, parmesà i crema balsàmica) 



Burrata         8,50 
(Formatge fresc portat d’Itàlia) 

   
 
BURGER’S 
 
CLASSICA, de vedella amb enciam, tomàquet i ceba     9€ 
BRIE, de vedella amb formatge brie, mostassa vella i ceba caramel·litzada  9,50 
PESTO, de bou al pesto i gorgonzola       9,75  
BISBE, de vedella amb “Philadelphia”, nous i ceba cuita    10,50 
FOIE, d’ànec i poma caramel·litzada       10,95 
CALIFORNIA,  
de vedella, f. Cheddar, espinacs frescos, tomata, advocat, soja i salsa califòrnia  9,50 
LA GALLEGA, vaca gallega 250gr., pop a la gallega i rúcula    11,00 
ANGUS, bou d’origen escocès, alvocat, tomàquet, ceba i enciam   9,50 
IBERICUS “SERRANITO” 
 de porc ibèric de gla, formatge semi, pernil ibèric, enciam, tomàquet i ceba   9,75€ 
CORRAL, de pollastre de pagès del Berguedà, amb ou ferrat i pols de kikos  9,00 
YANKI, de vedella, bacó, formatge cheddar i ou ferrat     9,75 
MANXEGA, de vedella, formatge semi curat, ceba caramel·litzada i formatge de figa 9,75 
 
Pa sense gluten sup, 1€ 
 
VEGGIE 
 
Burger de l’hort, cigrons i verdures,       9,75 
Hummus amb Natxos,         6,50 
 
COQUES 
 
Del bisbe          9,25€ 
(botifarra ecològica "Cal Fusteret" esparracada, amb formatge emmental) 

Tres  formatge         8,50 
Pernil Ibèric          9,25 
D’escalivada amb formatge de cabra       8,50 
 

preus amb iva inclòs 
 

Plaça Valldaura, 1“Casa Torres i Bages Argullol s.XVII” 
08241 Manresa (BCN) 

 
tl. 938 721 350  /  hola@calbisbe.cat 

www.calbisbe.cat 


