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PETITS GRANS MOMENTS 

SweetFifties sweetfifties.catSweet Fifties 



El nostre cafè Dark India de Cafè Saula és 100% aràbica. 
Aromàtic en boca, perfumat, notes de torrat i xocolata negra. 

Espresso / Ristretto 
Espresso panna (cafè i nata) 
Tallat 
Cafè amb llet 
Biberó (espresso i llet condensada) 
Americà 
Cappuccino  

1,30* 
1,60* 
1,40* 
1,50 
1,60* 
1,80* 
2,00* 

Cappuccino caramel 
Cappuccino Nutella 
Cappuccino dolce (llet condensada) 
Cappuccino nocciola (praliné d'avellana) 
Cappuccino mocha (xocolata) 
Latte macchiato 
Caramel macchiato 
Hawaià (cafè, llet condensada, coco i nata) 

2,30* 
3,50* 
2,30* 
2,30* 
2,30* 
2,60* 
2,90* 
3,20* 

Gaudeix d'un bon cafè per refrescar-te en 
aquests dies calorosos! 

FRAPPÉ · 3,90* 

CAFÈ FRED 

Cafè, llet, gel i batedora. 
Senzillament exquisit. Elegeix: 

Clàssic / Xocolata / Baileys 
Caramel / Praliné d'avellana 

*Nata (0,40e)

CAFÈS 

AFOGATTO · 3,80  
Saboreja la combinació del gelat 

amb un espresso. Elegeix: 
Vainilla / Avellana 

CAPPUCCINO FREDDO · 2,50* 
Pels amants del capuccino, 

en versió d'estiu. 

Te tradicional de l'Índia, mescla 
d'espècies dolces i picants. 

TE CHAI · 2,50* 

TORTOISE GREEN TEA 
Meticulosament equilibrat de sabor picant 

com la canyella i el cardamom, destacant el 
sabor del té verd. 

FLAMINGO 
Chai de vainilla, desteïnat, sense sucre en una 

deliciosa barreja de te negre amb canyella. 

WHITE SHARK 
Te blanc, espècies organiques amb un toc de 

pebre negre per complementar notes cítriques. 

POWER MATCHA 
Chai vegà, poderosa barreja de tés negres i 

matcha japonesos, cuidadosament equilibrada. 

ELEPHANT VAINILLA 
Vainilla bourbon 

Cremós i amb espècies de primera qualitat. 

TOUCAN MANGO 
La versió més refrescant, amb canyella 

i fruita tropical. 

Bàsicament el te matcha és la fulla sencera del 
té verd que després del procés especial de cultiu, 

recolecció i secat, es mol per obtenir un fi pols 
verd intens que multiplica per 10, els beneficis 

del te verd. 

TE MATCHA 

MATCHA LATTE · 2,90* 
Combinat amb llet 

FRAPPÉ MATCHA · 3,80* 
Té matcha, llet, gel i batedora. 

Per gaudir-lo de forma refrescant. 
*Nata (0,40e)

* El teu te chai /matcha es pot elaborar amb aigua, llet de vaca (+0,30e), beguda de soja (+0,30e) o civada (+0,30e). 

Tots els nostres poductes 
poden ser preparats per endur! 

Per gaudir del te chai en fred. Amb un punt picant. 

SPICED CHAI FRAPPÉ · 3,80* 

BEST
SELLER

* Suplement de servei a terrassa (0,20e / producte)



L'extracció en fred (cold-pressed) és l'única tècnica 
que conserva els nutrients, enzims i vitamines del 

suc durant el procés d'extracció, ja que redueix 
l'oxidació i el deteriorament. 

 
Evitem la pasteurització, HPP i pascalització, 

tècniques agressives de conservació. Els nostres 
sucs tenen una caducitat de 3-4 dies en perfectes 
condicions de nutrients conservats entre 0º i 4ºC. 

1kg fruita i verdura / 500ml suc 

COLD-PRESSED JUICES 

GRASSHOPPER · 4,80 
pinya + poma + llimó + menta 

SKIN · 4,80 
poma + pastanaga + gingebre 

Combinat de fruita/verdura natural, trossejada 
i passat per batedora al moment 

SMOOTHIES · 4,20* 

STRAWBERRY FANTASY 
maduixa + plàtan 

PINEAPPLE SUNSET
pinya + préssec + mango

BIG FOUR
maduixa + mango + kiwi + pinya 

MELON REFRESHER
maduixa + mango + meló 

RASPBERRY HEAVEN
gerd + móra + maduixa 

Elaborats amb fruita natural, sense colorants. 

GRANITZATS · 3,50* 

SINDRIA 
LLIMÓ 

MELÓ CANTALOUPE 
MADUIXA 

PINYA COLADA 
PRÈSSEC

Per refrescar-te sent un amant del te 
ICED TEA· 3,00* 

PRÈSSEC 
GERDS 
CHAI 

GESSAMÍ I LLIMÓ 
MARACUIÀ 

ORXATA· 3,30* 

LLIMONADA NATURAL· 3,50* 

Autèntica orxata natural de xufa. 
(Juny, Juliol, Agost) 

 
Diu que va ser el rei Jaume I qui, després d'una 

complicada batalla, i donant un glop a una beguda 
que li va oferir una bella donzella, va respondre 

alleujat i sorprès pel sabor del líquid: 
"Això és or, xata"

Elaborada diariment de forma casolana 
amb llimó 'verdello'. 

 
Considerada la més saborosa varietat de totes les 
que es produeixen a Sicilia (Itàlia). Això és degut a 
que el seu tronc, retè naturalment l'aigua fins a un 

mes, fet que li otorga un sabor i aroma únics. 

CRÊPE · 3,90* 
NUTELLA 

DULCE DE LECHE 

TROPICAL COLADA
platàn + coco a daus + pinya

GINGER NINJA
kiwi + pastanaga + gingebre

DOCTOR BEET
remolatxa + pastanaga + mango

/ swiːt /    /ˈfɪftɪz / 

sweet fifties

* Suplement de servei a terrassa (0,20e / producte)



Confiem en Tes Sans & Sans per oferir-te una variada selecció 

INFUSIONS I TES · 2,00* 

SF 
SOBRE NOSALTRES 

Sweet Fifties, no és una franquícia. És el projecte 

d'un jove emprenedor.

Hem volgut crear un espai confortable, on 

pugueu gaudir d'un producte de qualitat a preus 

molt raonables.

Garantim que tots els ingredients dels productes 

que esteu menjant o bevent, són de primera 

qualitat.

El nostre projecte és a llarg termini. Volem el 

recolzament dels nostres clients i per això no 

podem enganyar. Hem de fer-ho bé cada dia.

Agraïrem que ens digueu si heu trobat alguna 

cosa que no us ha semblat prou bona. Els 

vostres comentaris ens ajuden a millorar.

Estem fent el que ens agrada. Hi posem una 

mica de passió i esperem que ho noteu! 

CHINA MAI FENG 
Te verd de la Xina. 

Antioxidant i aromàtic. 

TARHIB 
Te verd 'gunpowder' de la Xina 

amb menta arrissada 'nanah' orgànica. 

SAKURA 
Te verd Sencha japonès amb cirera, 

trossos de nabius, malva, blauet. 

ISFAHÁN 
Te verd, rosa i lychee. Inspirat en el 
famós macaron de Pierre Hermé. 

EARL GREY LUXUS 
Te negre de Ceilan i de Darjeeling 

amb aroma de bergamota. 

INDIAN CHAI 
Te negre, canyella, cardamom, 

anís, pell de taronja, clau i aroma. 

CHINA PU-ERH 

Te vermell de la Xina. Depuratiu. 

WHITE SATIN 
Te blanc. Pomelo, rosa i fruita de 

la passió. Antioxidant i refrescant. 

CITRIC CHIC 
Te verd, pela de taronja i llimona, 

camamilla romana i llima. 

GINGEBRE I LLIMÓ 
Menta arrissada, gingebre, 

pell de llimona i arrel de regalèssia. 

MANHATTAN 
Rooibos, poma, canyella, pell de 

taronja, pastanaga, vainilla, esbarzer. 

MINT SPLASH 
Mora, melissa, menta, llimona, camamilla, 

rosa, tarongina, espigol i flor de bruc. 

TILA NIGHTS 
Tila, melissa, citronel·la, 
pell de llimona i gingebre 

EQUILIBRI 
Rooibos, honeybush, camamilla, 

fonoll, anís, móra i ginseng. 

COSMIC 
Hibisc, poma, groselles, papaia, 

pell de taronja, esbarzer. 

BANGKOK 
Te verd amb gessamí, pinya, coco, 

mango, lemon grass, pell de llimona i 
pètals de girasol.

CALEXICO 
Te negre, fava i pell de cacau, 

fulles d’ esbarzer, perles de 
xocolata, xili.

* Suplement de servei a terrassa (0,20e / producte)

SENSE CAFEÏNA 


