
De dilluns a divendres de 12.00 h a 17.00 h
(excepte festius).

Pregunta al nostre staff.

MENÚ GOIKO

LA CARTA
READY PER AL ÑAM?

BRINDEM!
TE FRED GOIKO
<<BEST SELLER>>
Te fred de llimona. El preferit de la casa!
3,9

LLIMONADA GOIKO FRESH®

Perfecta per a l'estiu, la nostra versió
homemade de la llimonada. Natural,
granissada amb un toc de menta fresca.
3,9

GOIKO SUNRISE
Obligatori prendre’l amb ulleres de sol.
Rom, llima, mango i Red Bull Síndria. 
8,4

GUARAPITA
From the trópico to Europe. Rom, llima,
mango i Organics Black Orange.
8,4

DRAGON MOJITO
El favorit dels Targaryen. Rom, llima, menta,
sucre morè i Red Bull Fruita del Drac.
DRACARYS!
8,4

MOJITO MORENO
El de sempre.
7,9

CERVESES
Cervesa doble 2,9 / Gerra 4,4 
Alhambra Reserva 1925 - 3,9 
Mahou Maestra 3,9
Mahou 0,0 Tostada 3,4
Polar Pilsner 3,4
Corona 3,9
Founders 4,4

I MÉS...
Tinto de verano 2,9 / Gerra 8,9 
Refrescos 35 cl 3,4
Red Bull 3,9
Red Bull Sugarfree 3,9
Red Bull Sabor Fruita del Drac 3,9 
Red Bull Sabor Síndria 3,9
Organics Black Orange 3,9
Aigua amb gas 50 cl 2,9
Aigua 50 cl 2,4

ENTRANTS
CHICKEN TENDERS
Tires de pollastre arrebossades, amb la
teva salsa preferida Goiko. 
11,9 / SMALL 8,4

TRI LOADED
Anelles de ceba, chicken tenders i 
Teques amb 2 salses a triar. 
13,9 / SMALL 11,4

CRISPY CHICKEN WINGS
Aletes de pollastre arrebossades a la perfecció
amb bacó bits, ceba morada i salsa 50 Burger Spread.
9,9

TEQUES®
Bastonets fregits farcits de formatge fos,
acompanyats de salsa Emulsió de rom.
9,4 / SMALL 7,4

NACHORREO
Nachos banyats en xili amb carn, Enquésame,
guacamole, tomàquet, nata agra i jalapeños. 
13,4  / SMALL 10,9
<<DISPONIBLE EN VERSIÓ VEGETARIANA>>

ANELLES DE CEBA
Acompanyades de salsa Barbacoa Goiko.
7,9 / SMALL 6,4

PAPALATAS
Patates en una llauna, així de simple. Patates
rústiques, guacamole, tomàquet, crema agra i Enquésame.
8,9

AMANIDES

Mesclum, formatge de cabra, pebrots rostits,
ceba morada, guacamole, cruixents de pastanaga
i llavors de superaliments.
12,4

SANA HORIA

Pollastre a la planxa, verdures a la planxa, espinacs,
llavors de sèsam i salsa teriyaki.
11,9

TERI cHICKEN

Pollastre arrebossat, formatge Grana Padano,
mesclum, canonges, crostons i salsa Cèsar Goiko.
11,9

AVE CÉSAR

     POLLASTTRE
PLANT-BASED
Pit de pollastre arrebossat 100 % vegetal.

     VEGETARIANA
Edamame, bròquil, cuscús i arròs.

     BEYOND MEAT +1,4
Carn d’origen 100 % vegetal a base
de pèsols. Sense gluten ni soja.

TRIA LA TEVA PROTEÏNA

TRIA LES TEVES

VACA ESPANYOLA 
Carn de 190 g, assaonada amb
el nostre condiment especial

POLLASTRE
Pit de pollastre arrebossat
o a la planxa.

PATATES RÚSTIQUES
Les de sempre, tallades diàriament
en aquest restaurant.

PATATES FINES
Amb el crunch perfecte d’una
patata professional.

AMANIDA
Mesclum d'enciams,
tomàquet i vinagreta.

SWEET
POTATOES +1,4
Bastons fregits de moniato.

100% SENSE CONSERVANTS COSTELLA DE PORC +2,9
Desossada i banyada en salsa
Barbacoa Goiko.

PA DE TEQUE
(Farcit de formatge)
2 UNITATS +4,4

PA SENSE GLUTEN
(Vegà)

PA GOIKO PA DE CEREALS
(Vegà)

TRIA EL PA

M-30
Carn, formatge de cabra a la planxa

i ceba caramel·litzada. 
11,4

LA KIKI
Pollastre cruixent, formatge americà, bacó,

enciam iceberg i la nostra salsa 50 Burger Spread.
12,4

LA SMASH
Dues carns de 100 g estil smash, bacó, formatge

americà i ceba a la planxa.
13,4

CHIPOTLE
Carn, guacamole casolà, fresc i rústic,
amb la nostra salsa Chipotle Picantón.

12,9

BOMBA SEXY®

Carn, formatge Monterey Jack arrebossat,
bolets fregits, bacó, enciam batavia

i la nostra salsa Mayo Fumada.
15,9

LA SMOKE
Aquesta hamburguesa està que treu fum.

Carn, pulled pork, formatge americà, anelles
de ceba, enciam batavia i salsa Barbacoa Goiko.

16,9

PIGMA®

Carn, ou ferrat, bacó, formatge americà
i salsa Mayo Goiko. 

13,9

YANKEE
Carn, costella de porc en salsa Barbacoa Goiko,

formatge americà, ceba a la planxa i enciam batavia.
17,9

BABY YANKEE®  15,9

MOLT KEVIN

KEVIN CHICK
Pollastre arrebossat picat, bacó bits, ceba crunchy

i formatge americà.
12,9

KEVIN BACON
Carn picada a la planxa amb bacó bits,

ceba crunchy i formatge americà.
13,4

KEVIN COSTNER
Carn picada a la planxa amb bacó bits, ceba crunchy,

formatge americà, costella esmicolada i salsa Barbacoa Goiko.
16,9

KENDALL BACON
Carn picada a la planxa amb bacó bits, ceba

caramel·litzada, formatge de cabra i formatge americà.
14,4

PLANT-BASED

EDAMAMI
Hamburguesa vegetariana a base

d'edamames, bròquil, cuscús i arròs. Amb rodanxa vegana,
albergínia fregida, ceba caramel·litzada, tomàquet,

enciam batavia i pa de cereals vegetarià.
14,4

POLLOTARIANA
Pollastre plant-based arrebossat, rodanxa
vegana, pebrots rostits, ceba a la planxa,
enciam batavia i pa de cereals vegetarià.

14,9

GUACA-CHICKEN 
Pit de pollastre a la planxa, formatge americà,

tomàquet, ceba morada, guacamole,
enciam batavia i salsa Mayo Goiko. 13,4

13,4

Per als 
chicken 
lovers.

LA GRETA
Beyond Meat, rodanxa vegana, guacamole,

tomàquet sec confitat, enciam batavia
i pa de cereals vegetarià

15,9

Verde 
que te 
quiero 
verde.

SEMBLA 
POLLASTRE, 
PERÒ
nO HO ÉS.

Carn de vaca extra 190 g +3,4
1 carn de vaca extra smash de 100 g +1,9
Costella extra +4
2 pits de pollastre arrebossats extra +3
Pollastre a la planxa extra +3
Vegetariana extra +3
2 pits de pollastre plant-based arrebossats +3,4
Beyond extra +4

REGALIM

Chipotle Picantón +0,9
Mayo Fumada +0,9
Barbacoa Goiko +0,9

50 Burger Spread  +0,9
Emulsió de rom +1,4
Mayo Goiko +0,9

MÉS PROTEÏNA?

EXTRES

Gerreta de formatge fos! +2,4
ENQUÉSAME®

Enciam batavia +0,4
Enciam iceberg +0,4
Tomàquet +0,4
Tomàquet sec confitat +1,4 
Jalapeños +0,9
Cogombrets +0,9
Alvocat +2,4
Guacamole +2,9
Ceba natural +0,4
Ceba crunchy +1,4
Anelles de ceba +1,4
Ceba a la planxa +0,9

Ceba caramel·litzada +1,4 
Bolets fregits +1,4
Pebrots rostits +1,4
Ou ferrat +1,4
Formatge americà +1,4 
Formatge de cabra +1,9
Formatge crema +1,9
Formatge arrebossat +2,4
Rodanxa vegana +2,4 
Xili amb carn +2,4
Pulled pork +2,4
Bacó / Bacó bits +1,9

FES-TE-LA 100 %
CUSTOM 

NORMAL
9,9 + EXTRES

190 g190 g

SMASH
10,9 + EXTRES

100 g
100 g
100 g
100 g

FINAL FELIÇ

MENUTS
GOIKO KIDS BURGER

100 g de CARN de vaca o POLLASTRE 
arrebossat amb formatge americà.

9,4

FROZEN GOIKO®
<<BEST SELLER>>

El nostre secret més cremós a base
de xocolata i galeta.

5,4

GOIKO COOKIE
Galeta casolana de brownie amb centre de lava de 
xocolata. Servit calent i acompanyat d’una bola de 

gelat de vainilla i pluja de cacau. 
7,9

GOIKO SHAKE
Batut “sweet and fresh” de gelat

de vainilla amb galeta i xarop de xocolata,
servit amb nata muntada.

6,4

PASTÍS DE FORMATGE
Suau i cremós, fet amb ingredient

 asturians. Una de les receptes
més top que tenim a la carta.

6,9

iCAKE
Pastís d’apple a l'estil Goiko, amb

una bola de gelat de vainilla.
Un parell de culleretes i a compartir.

6,4

Cafès 1,9 - Capuccino 2,4
Bombó 2,9 - Infusions 1,9

HAMBURGUESES

*Les patates rústiques, les tallem a mà cada dia i podrien acabar-se en dies d'alta demanda.
En aquests casos, tindrem patates fines. Tots els nostres preus inclouen IVA. 
Necessites més info d’al·lèrgens? Consulta al nostre staff o entra a goiko.com/alergenos.
Aquí tens més info sobre la nostra política de protecció de dades: goiko.com

d’ESPECIALS

Si ets de CERVESES TOP,
no et perdis el nostre complement 

LA NOSTRA CARN
ÉS TOP

100 % sense conservants, natural i picada una sola vegada per 
no alterar-ne el sabor.

AQUÍ, LES PATATES, LES 
TALLEM A MÀ

TOTS ELS DIES I LES ASSAONEM AMB LA 
NOSTRA RECEPTA ESPECIAL.

TASTA-LA 
AMB BACÓ

LA MÉS

TOP


