
Begudes Begudes Calentes

Cervesa, Vi i Cava

Aigua

Aigua amb gas

Nestea, Aquarius, Trina

Refresc (Coca-cola, Fanta, Tònica)

Cacaolat

Suc de fruita Cuckoo
Mango, Poma, Préssec, Mandarina i Pinya
(sense conservants)

Cafè

Cafè descafeïnat

Tallat

Caputxino

Cafè amb llet

1,4 €
1,8 €
2 €
1,8 €
2 €

2 €

1,25 € 
1,35 €
1,4 € 
1,6 € 
1,55 €

Xocolates Calentes
Xocolata clàssica

Xocolata light

Xocolata amb avellanes

Xocolata de taronja i canyella

Xocolata amb sabors
(Plàtan, Maduixa, Fruits vermells, Poma,
Mango i Mandarina)

2,8 € 
2,8 €
2,8 € 
2,8 €

2,8 €

Copa Moritz/Mitjana Estrella Galícia

Canya Moritz

Quinto Estrella Galícia

Clara

Epidor

Sense alcohol

Copa Vi Ecològic

Copa Cava

1,8 € 
1,6 € 
1,6 € 
2,1 € 
2,4 € 
2,5 € 

1,7 € 
1,9 € 

Suís 2,95 €

No te les
pots perdre!

www.colorit.es
Suplement de 0,10 € en cada consumició a la terrassa



Els nostres Tes
2 €TE NEGRE

TE BLAU

Te d’algues (digestiu, depuratiu i aprimant). 
Te negre, lemongrass, trossets de pell de 
taronja, trossets d’alga i aroma de xocolata.

TE BLANC

China Pal Mu Tan (antioxidant i aprimant). 
Fulles de te blanc amb brots.

TE VERD 

Japó Sencha (diürètic i aprimant).
Te verd molt aromàtic de tons daurats.

Gunpowder (antioxidant i diürètic).
Fulles de te verd. Sabor intens.

Te al Mango (antioxidant i afruitat). Gust 
a mango. Te verd, pinya, flors de girasol i 
essències.

Menta de Marrakech Gust a menta.
Te verd amb trossets de menta.

ROOIBOS

Somni d’estiu (relaxant i aprimant).
Rooibos amb trossets de taronja i flors.

Kalahari natural (relaxant i aprimant).
Rooibos amb limonaria, pells de taronja,
aroma natural i pètals de flors.

Choco-Coco (antioxidant)
Rooibos amb xips de coco, pells de cacau i aroma.

TE VERMELL 

Pu-erh (aprimant).
Te vermell de primera qualitat.

Pu-erh vainilla (te aprimant). Te vermell
que destaca pel seu gran aroma dels
trossets de vainilla que conté.

COMBINACIONS AFRUITADES

Fruites del bosc (diürètic i relaxant). Gust
de fruites silvestres. Format per trossets de
poma, maduixes, groselles, hibisc i fulles
de maduixa.

Bon ànim (diürètic i relaxant). Infusió de
gran aroma formada per trossets de poma,
hibisc, panses, pell de taronja, gavarrera,
trossets de papaya ensucrada,
trossets de pinya ensucrada, rodanxes de
maduixa, gerds i trossets de vainilla.

Fruites albercoc (relaxant i digestiu).
Infusió formada de trossets de poma,
hibisc, trossets de pera, trossets de 
pastanaga, pell de llimona, trossets
d’albercoc, aroma natural, llavors de
magrana, vitamina C i càrtam.

Còctel Hawaiano (relaxant i digestiu).
Trossets de poma, pinya, pètals de rosa,
pell de taronja i papaia.

INFUSIONS

Menta poliol
Camamilla
Til·la

2 €

2 €

2 €

1,8 €

2 €

2 €

2 €

Sabies que el te és probablement 
la beguda més consumida al 

món després de l'aigua?

English breakfast (estimulant i digestiu).
Tradicional barreja de tes Ceylon i Assan que
li donen un sabor i aroma fort. Pot servir-se
amb llet.

Celian Nuwara Eliya (estimulant i digestiu). Te
vigorós, de sabor aromàtic i persistent.

Early grey (diürètic i digestiu). Fi te negre amb
essència de bergamota (cítric oriental).

Te de canyella (estimulant i digestiu). Sabor a
canyella. Fet amb te negre, canyella de
branca i panses.

Darjeelin primera collita (diürètic i digestiu).
Te negre floral de la primera collita de
primavera.

Te chai (estimulant i digestiu). Trossos de
canyella i gingebre, fonoll i anís, clau i
cardamom sencer. Ideal per prendre amb llet.

www.colorit.es
Suplement de 0,10 € en cada consumició a la terrassa



Entrepans Combinats Color-it

Els nostres Dolcos

ENTREPÀ/TORRADA DOLÇA
Nutella o mantega i melmelada

ENTREPÀ/TORRADA SALADA
Llonganissa, pernil dolç, formatge 
semi, butifarra blanca, tonyina

ENTREPÀ/TORRADA
Pernil ibèric, formatge curat, manxego

ENTREPÀ/TORRADA
SALADA ESPECIAL

Rúcula + formatge fresc + tomàquet
Brie + ibèric
Rúcula + formatge de cabra + mel
(amb o sense anous) 
Sobrassada ibèrica + formatge brie

Cafè o tallat i entrepà o torrada

Cafè o tallat i entrepà salat o torrada

Cafè o tallat i entrepà o torrada

(pernil ibèric, formatge curat, manxego)

Te o infusió i entrepà o torrada especial

Te o infusió i entrepà o torrada

Te o infusió i entrepà o torrada salada

Croissant

Croissant petit

Croissant xocolata

Croissant xocolata petit

Ensaïmada

Ensaïmada petita

Berlina

Magdalena mini

Galeta (Cookie)

Consulta el nostre pastís del dia

2,8 €
2,8 €
3,9 €

3,5 €
3,5 €
3,9 €

2,2 / 4,4 €

2,2 / 4,4 €

2,6 / 5,2 €

2,8 / 5,6 €

1,2 €
0,5 €
1,6 €
0,6 €
1,3 €
0,6 €
1,2 €
0,7 €
2,0 €

petit/mitjà

3,5 €

O fes la teva combinació

Sucs Naturals
SUC COLOR IT 
Poma i pastanaga

SUC AL GUST
Poma, pastanaga, taronja i/o kiwi a 
combinar

SUC DEPURATIU 
Api, cogombre, llimona,
pastanaga i gingebre

SUC DETOX 
Pastanaga, poma, api

3 €

3 €

3,8 €

3,8 €

SUC ANTIOXIDANT 
Espinacs, kiwi, llimona, poma

3,8 €

Gluten Free
GALETES ECOLÒGIQUES
Te i llimona, poma i canyella, 
xocolata i avellanes, nabius. 

COLINES ECOLÒGICS
 
BARRETES
Poma i canyella, plàtan i avellanes, 
nabius i avellanes.

3,4 €

 
3,1 €

2 € 

www.colorit.es
Suplement de 0,10 € en cada consumició a la terrassa


