
Carpaccio di bresaola con rucola
De vedella curada amb ruca i encenalls de parmesà
 

Carpaccio di merluzzo
De bacallà amb tomàquet natural i ceba escalivada a l’oli d’alfàbrega
 

Carpaccio di manzo al basílico
De bou amb encenalls de parmesà i fulles d’alfàbrega

Insalata finocchio 
Amanida d’enciams, fonoll, xerries, tàpares, anxoves, olives negres, alfàbrega i croustons

Insalata di Sardine Marinate 
Amanida de sardines marinades amb escabetx de ceba, panses i pinyons

Insalata di formaggio di capra 
Mezclum d’enciams amb formatge de cabra gratinat, nous caramel·litzades, panses i mel

Burrattina di bufala 
Petita burratta de llet de búfala, tomàquet xerry, ruca i oli d’alfàbrega

Insalate
9,00 €

12,00 €

12,00 €

10,00 €

Antipasti

Crema di stagione
Crema de temporada (pregunta’ns quina en tenim avui)
 

Provolone alla pizzaiola
Provolone amb bacó i orenga
 

Focaccia al forno
Al forn amb un toc de romaní

Polpette a la Parmigiana
Mandonguilles d’alberginia, vedella i porc amb alfàbrega, tomàquet i parmesà

8,00 €

6,00 €

10,00 €

10,50 €

Carpacci
13,00 €

13,00 €

12,50 €

Grissini i Mantega 1,00€                                                                         10% iva inclòs

CAST / ENG

al·lèrgens
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKo9KAqID5AhUU04UKHeF7CmoQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Facsa.gencat.cat%2Fca%2Fseguretat_alimentaria%2Fseguretat_alimentaria_per_temes%2Fetiquetatge_dels_aliments%2Finformacio_sobre_al_lergens%2F&usg=AOvVaw3OJ3aa2TzM6qITWzxlKjLB


Festival di Paste
Demana’ns la teva pasta preferida amb la salsa que més t’agradi

Fettuccine al Pesto
Oli d’oliva, alfàbrega, parmesà i pinyons

Spaghetti alla Carbonara
L’autèntica carbonara es sense nata: ou, ceba i bacó

Bucatini all’amatriciana
Tasta aquests spaghetti gégants! bacó, tomàquet, bitxo i ceba

Rigatoni ai quattro formaggi
Grans macarrons amb gorgonzola, parmesà, formatge de cabra i ricotta

Penne rigate con gamberi al profumo di cognac
Macarrons ratllats amb gambes, oli, all i brandy

Gnocchi Torinesi
Sofregit de tomàquet, ceba, bacó, reducció de mòdena i encenalls de parma

Pappardelle ai funghi e tartufo con parmigiano
Tallarins gégants amb tòfona, ceps i encenalls de parmesà

Fettuccine all’astice
Fettuccine fresc a l’ou amb llamàntol i el seu fumet

11,00 €

12,00 €

12,00 €

13,50 €

17,50 €

23,00 €

12,00 €

12,00 €

Paste Ripiene
Panzerotti di fungui al tartufo con cuore di burrata
Farcits de ceps, amb tòfona i crema de burrata

Casoncelli di manzo con sugo di funghi e prosciutto
Ravioli de carn amb salsa de ceps i pernil

Lune di capesante e gamberi con salsa di scampi
Llunes de vieires i gambes amb salsa d’escamarlans i pa d’anxoves

Bottoni di formaggio di capra e cipolla caramellata con crema di foie
Botons de formatge de cabra i ceba caramelitzada amb crema de foie i tomàquet sec

Fiocchi di pere e formaggio con salsa di noci e gorgonzola
Farcellets de pera i formatge amb salsa d’anous i gorgonzola

17,50 €

21,00 €

16,50 €

14,50 €

15,00 €
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Amb mozzarella ratllada
Amb filaments, com a tu t’agrada (Totes les pizzes excepte les blanques porten tomàquet ratllat i orenga)

Bresaola
Vedella curada, concasée de tomàquet, parmesà i ruca

Prosciutto
Pernil país, ceba i xampinyons

Diavola
All, ceba, bitxo i carn picada

Quattro stagioni
Pernil dolç, xampinyons, salami, anxoves

Calzone
Pernil dolç, gorgonzola i xampinyons (tancada)

Tropicale
Pinya i pernil dolç

Occhio di Bue
Pernil dolç i ou a cavall

Margherita
Amb tomàquet xerry

Bacon
Bacó, xampinyons i olives negres

Quattro formaggi
Gorgonzola, formatge de cabra, roquefort i mozzarella

Capricciosa
Pernil dolç, xampinyons, olives i ou a cavall

Porcini ( Ceps)
Crema de ceps, xampinyons i encenalls de parmesà (Pizza blanca)

Carbonara
Crema de llet, bacó, ceba i ou (Pizza blanca)

Toscana
Vedella i porc picades, ceba caramel.litzada, formatge de cabra i Porto

Cabrils
Ceba, bolets i botifarra cabrilenca

De l’Hort
Formatge de cabra, pernil país, pebrot escalivat i ceba

13,00 €

13,00 €

12,00 €

13,00 €

12,50 €

12,00 €

12,50 €

14,00 €

12,50 €

13,00 €

14,00 €

12,50 €

13,50 €

13,00 €

13,00 €

13,00 €



Amb mozzarella de búfala di Campana
Delicada i extremadament cremosa (Totes les pizzes excepte les blanques porten tomàquet ratllat i orenga)

Búfala
Alfàbrega fresca, tomàquet xerry i autèntica mozzarella de búfala

Rucola
Ruca, tomàquet confitat i autèntica mozzarella de búfala

Vegetariana
Verduretes de temporada i autèntica mozzarella de búfala

Marinera
Cues de llagostins, ceba, tonyina, calamars i autèntica mozzarella de búfala

Mallorquina
Sobrasada amb DO, mel, romaní i autèntica mozzarella de búfala

14,00 €

13,00 €

14,00 €

14,00 €

14,00 €

Pizzes Gourmet, per delectar els sentits*
100 gr de massa. Fes-les de 150 gr per 3 €

Burratta
Burrata, tomàquet xerri i alfàbrega fresca

Jabugo
Encenalls de pernil d’aglà amb tomàquet i mozzarella de búfala

Tartufo (Tòfona)
Crema de tòfona i bolets, mozzarella de búfala i encenalls de parmesà (Pizza blanca)

Provenzale
Melmelada de tomàquet, brie i ruca

Foie
Foie fresc, poma caramel·litzada, panses i formatge de cabra (Pizza blanca)

Boletus
Crema de ceps, cruixent d’ànec i Porto amb mozzarella de búfala (Pizza blanca)

Affumicata
Tomàquet, mozzarella fumada, speak i alfàbrega

*Totes les pizzes gourmet excepte la pizza de foie porten mozzarella ratllada

14,00 €

17,50 €

15,00 €

15,00 €

13,00 €

13,00 €

13,00 €
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Lasagne e Risotti
Lasagne alle verdure
De verduretes i formatge fós
 

Lasagna bolognese
Amb vedella i porc picades i formatge fós
 

Parmigiana di melanzane
Lasagna d’albergínies i mozzarella

Risotto ai funghi porcini
De ceps amb parmesà

Risotto al tartufo bianco
De tòfona blanca amb parmesà

12,00 €

12,50 €

13,00 €

15,00 €

12,50 €

Carne e Pesce
Scaloppine di vitello al vino bianco e funghi
Escalopins de vedella al vi blanc amb xampinyons
 

Scaloppina di vitello alla Milanesa
Escalopa de vedella a la Milanesa amb patates fregides
 

Tagliata di manzo alla griglia
Centre de vedella a la planxa amb ruca, xerris i encenalls de parmesà

Tagliata di manzo con salsa di foie
Centre de vedella a la planxa amb salsa de foie i arrós pilaf

Hamburger Veneziano
Amb provolone, bacó fumat, ceba caramel.litzada i patates palla

Pollo alla Valdostana
Pit de pollastre farcit de mozarella fumada i ceps a l’Oporto
 

Merluzzo con aglio tenero
Llom de bacallà als alls tendres confitats amb allioli de codony

14,00 €

21,00 €

23,00 €

11,50 €

13,00 €

14,00 €

16,00 €



Cerveza Damm Daura

Pizza margherita amb pernil
Tomàquet natural, mozzarella i pernil cuit

Pizza Beicon
Bacó, mozzarella ratllada i tomàquet natural

Macarrons napolitana
Amb salsa de tomàquet

Spaghetti aglio e olio
Amb all, bitxo i oli d’oliva

Hamburguesa a la planxa
De vedella i porc amb patates palla

Gelat 2 boles
De vainilla, xocolata o maduixa

Gelat 2 boles
De coco o iogurt amb fruits del bosc

Couland de xocolata
Amb gelat de llet merengada

Pa sense gluten

Hem preparat un seguit de plats especialment pensats
per a les persones que tenen intolerància al gluten.

Els processos d’elaboració i la formació del personal
han estat supervisats per l’Associació Celíacs de Catalunya

Disposem per a la seva consulta dels certificats i fitxes tècniques corresponents.
Si ets celíac comunica-ho al teu cambrer només arribar!

3,50 €

12,00 €

12,00 €

11,00 €

5,00 €

5,00 €

10,00 €

11,00 €

6,50 €

1,50 €

Menú Infantil 12,90 €
(fins als 9 anys) Dissabtes i festius al migdia

A escollir entre: Pizzeta de pernil, Escalopa de gall d’indi arrebossada,
Macarrons bolonyesa o Hamburguesa a la planxa.

Inclou: Aigua petita i Gelat sorpresa

 
Disposem d’una carta amb informació sobre els al·lèrgens de cada plat

Grissini i Mantega 1,00€                                                                         10% iva inclòs



Postres
Profiteroles de nata amb xocolata calenta
 

Panna Cotta de Nutella amb avellanes
 

Coulant de xocolata amb gelat de llet merengada
El vols amb Baileys de xocolata? Supl. 1,50 €

Brownie calent amb gelat de coco

Mascarpone amb melmelada i fruits del bosc

Tiramisú de la casa amb crema de cafè (conté alcohol)
 

Cheese cake molt suau amb fruits vermells

6,00 €

6,50 €

6,50 €

6,00 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

Les nostres especialitats
Autentici cannoli siciliani
Galeta cruixent farcida de ricotta amb festucs i cacao ( 3 unitats)
 

Girella de Nutella (10 min. Feta al moment)
Massa de pizza enrotllada i farcida de Nutella
 

Xarrup de Limoncello (conté alcohol)

Cafè Amaretto amb nata i encenalls de xocolata (conté alcohol)

7,00 €

6,00 €

6,00 €

7,00 €

Gelats
Llet merengada
 

Iogurt amb fruits del bosc
 

Coco amb el seu crumble

Dues boles al gust (xocolata, maduixa o vainilla)

Una bola al gust (xocolata, maduixa o vainilla)

Gelats sorpresa (Vacky, Punky, Cornette)
 

Xarrup de llimona
Xarrup de mandarina

5,00 €

5,00 €

5,00 €

4,00 €

5,00 €

4,00 €

5,00 €
5,00 €

20% descompte en plats per a emportar-se. Cal fer la comanda online
Pregunta pel nostre servei a domicili.


