
  Ind. fam.

1 Primavera pernil dolç i olives verdes 8,50 16,00 

2 Tropical pernil dolç i pinya natural 8,50 16,80 

3 Carxofa pernil dolç, carxofa i pebre 8,90 16,80

4 Torino Tonyina  i olives negres 9,00 17,00 

5 Tropical doble pernil dolç, pinya natural i préssec 9,00 17,00 

6 Salada pernil salat pais i pressec 9,00 17,00 

7 Mallorquina sobrassada de Mallorca i olives negres 9,00 
17,00

 

8 Rovellons pernil dolç, rovellons i oli d'all i julivert 9,20 17,40 

9 Vegetal
Ceba confitada, xampinyons, carxofa, pebrot 

escalivat i, olives
9,50 18,00 

10 Ibèrica pernil dolç, xampinyons i xoriç ibèric 9,50 18,00 

11 Bicolor pernil dolç, xampinyons, tonyina i olives 9,50 18,00 

12 Picant xampinyons i xoriç picant 9,50 18,00 

13 Bacon pernil dolç, xampinyons, bacon i olives 9,50 18,00 

14 Hummus
pizza vegetariana de crema de cigrons i 

espècies
9,50 18,00 

15 Ceba
ceba confitada, xampinyons, pernil dolç i 

olives
9,50 18,00 

16 Roquefort pernil dolç i roquefort francès 9,50 18,00 

17 5 formatges
Roquefort, cabra,emmental, gorgonzola i 

mozzarella
9,50 18,00

18
Form de 

cabra*

xampinyons, pernil salat curat i formatge de 

cabra
9,50 18,00

19 Xistorra* xampinyons, alls tendres i xistorra 9,50 18,00

20 Dit i Fet pernil dolç, ceba, frankfurt i olives verdes 9,50 18,00

21 Espàrrecs ceba confitada, bacon i espàrrecs bladers 9,50 18,00

Totes les pizzes porten tomàquet, orenga i mozzarella

100% feta de llet.

No fem mitja baguette com a plat únic.

Totes les baguettes tenen el mateix preu: 9,00€

Tenim BAGUETS SENSE GLUTEN i formatge SENSE 

LACTOSA.

Pizzes i baguettes.

Telf: 93 8183367
dijous i diumenges - 20.00 a 22:30pm

divendres i dissabtes - 20.00 a 24:00pm
Es recomana reservar taula amb antel·lació.

Lliurament domicilis fins 23:00pm
TOTS ELS DIJOUS DIA DE LA PIZZA ( sols per emportar):

totes les pizzes i baguets a 6€ excepte (*) a 7,50€
pizzes familiars a 12€ excepte (*) a 15€

 



Pizzes i baguettes.
  Ind. fam.

22 4 estacions
pernil dolç, tonyina, carxofa, xampinyons i 

olives
9,50 18,00

23 Espinacs* brie,espinacs frescos i fruits secs 9,50 18,00

24 Rúcula*
flocs de Grana Padano,rúcula i vinagre 

balsàmic
9,60 18,20

25 Escalivada* tonyina, escalivada casolana i anxoves 9,90 18,80

26 Dolça*
Butifarra dolça ( típica de les terres de 

Girona), tomàquets cherry i oli d'alfàbrega
10,00 19,00

27 Menorquina* Sobrassada (DO), brie i mel 10,00 19,00

28
Ous de 

guatlla*
pernil dolç i salat,sobrassada i ous de guatlla 10,00 19,00

29 Fricandó* carn rostida nostre,bolets i olives negres 10,00 19,00

30 Riojana* pernil dolç, xoriç, sobrassada i ou dur 10,00 19,00

31 Gorgonzola* ceba confitada, bacon i gorgonzola 10,00 19,00

32
Butifarra 

negre*
ceba confitada, butifarra negre i ou ferrat 10,00 19,00

33 Italiana* pepperoni DOP, formatge Brie (DOP) 10,00 19,00

34
Cansalada 

ibèrica*
cansalada ibèrica curada i xerris 10,00 19,00

35 Marinera* tonyina, gambes, anxoves, oli d'all i julivert 10,30 19,60

36 Salmó*
formatge brie, tàperes i salmó de Noruega 

fumat
10,50 20,00

37
Mar i 

Muntanya*

pernil, rovellons, tonyina, gambes, anxoves i 

oli d'all i julivert
10,50 20,00

38 Cansalada*
cansalada cuita a baixa temperatura i ous de 

guatlla
10,50 20,00

39 Pollastre* pollastre marinat amb pebrot vermell i verd 10,50 20,00

40
Pop a la 

gallega*
pop a la gallega al estil tradicional 10,90 20,80

41
Brandada de 

bacallà*
brandada casolana i olivada 11,00 21,00

42
Pintxo 

moruno*
pintxo moruno, pebrot verd i vermell 11,50 22,00

43 Pernil d'ànec* pernil d'ànec curat 11,90 22,80

44 Brie* Formatge brie amb pernil ibèric de Guijuelo 12,00 23,00

45 Foie*
compota de poma nostre, encenalls de foie 

micuit i sal volcànica
12,90 24,80

Telf: 93 8183367
dijous i diumenges - 20.00 a 22:30pm

divendres i dissabtes - 20.00 a 24:00pm
Es recomana reservar taula amb antel·lació.

Lliurament domicilis fins 23:00pm
TOTS ELS DIJOUS DIA DE LA PIZZA ( sols per emportar):

totes les pizzes i baguets a 6€ excepte (*) a 7,50€
pizzes familiars a 12€ excepte (*) a 15€

 



Amanida de pernil de guijuelo i encenalls de 

Grana Padano....................................................10,50€

Amanida de pernil d'ànec amb crustons, 

compota de poma i        vinagreta 

agredolça.............................................................10,50€

Amanida de formatge de cabra gratinat amb 

mozzarella fumada,          pipes i pa de 

pizza.......................................................................9,95€

Amanida de crudités ( verda)..........................7,50€

Formatge provolone a la graella amb orenga i pa 

de pizza.................................................................9,00€

Formatge provolone a la graella amb sobrassada 

de Mallorca (D.O.)   i pa de pizza.................9,50€

Amanides i entreteniments

Farcida de foie amb salsa de ceps..................11,00€

Farcida de cinc formatges amb salsa 

gorgonzola...........................................................9,00€

Spaguettis amb carn i salsa de tomàquet feta 

nostre....................................................................8,50€

Spaguettis a la crema amb pernil dolç i 

bacon.....................................................................8,50€

* Les salses es fan al moment i es poden combinar, 

al gust.

TENIM PASTA SENSE GLUTEN ( spaguetti) 9,50€

Pasta gourmet

Telf: 93 8183367
dijous i diumenges - 20.00 a 22:30pm

divendres i dissabtes - 20.00 a 24:00pm
Es recomana reservar taula amb antel·lació.

Lliurament domicilis fins 23:00pm
TOTS ELS DIJOUS DIA DE LA PIZZA ( sols per emportar):

totes les pizzes i baguets a 6€ excepte (*) a 7,50€
pizzes familiars a 12€ excepte (*) a 15€

 



Coques de Vidre

Escalivada feta nostre amb tonyina i formatge 

de cabra...............................................................10,00€

Foie amb compota de poma i ceba

confitada.............................................................12,50€

Sobrassada DO Mallorca amb un rajolí de 

Pernil ibèric i formatge brie fos...................14,50€

Assortit de formatges: Grana Padano, 

Gorgonzola, Brie, Cabra..................................9,50€

Pernil ibèric de Guijuelo.................................13,50€

Llonganissa de pagès........................................9,00€

Totes les coques porten tomàquet i oli d'oliva verge 

extra.

        mel de romaní i anous................... ...............9,00€

Torrades amb pa de pagès

Pernil ibèric de Guijuelo.................................13,50€

d'escalivada feta nostre i anxoves del 

Cantàbric.............................................................10,00€

Llonganissa de pagès........................................9,00€

Telf: 93 8183367
dijous i diumenges - 20.00 a 22:30pm

divendres i dissabtes - 20.00 a 24:00pm
Es recomana reservar taula amb antel·lació.

Lliurament domicilis fins 23:00pm
TOTS ELS DIJOUS DIA DE LA PIZZA ( sols per emportar):

totes les pizzes i baguets a 6€ excepte (*) a 7,50€
pizzes familiars a 12€ excepte (*) a 15€

 



Per als menuts de casa

Coca de forner calenta amb o sense xocolata ..................4,50€ / 4,00€

Profiterols....................................................................................................4,90€

Trufes de cacau pur, amb o sense nata...............................5,00€ / 4,50€

Lioneses ensucrades de nata..................................................................4,00€

Copa valenciana ( suc de taronja amb gelat de vainilla i  

Pastís de xocolata i anous amb xarrup de mandarina................. 5,00€

Xarrup de llimona àcida amb o sene Marc de Cava.......4,90€ / 4,40€

Xarrup de mandarina..............................................................................4,90€

Tarta tatin amb compota de poma.......................................................4,50€

Búlgar ( pa de pessic i xocolata)............................................................4,75€

Bracet de nata cremat, amb o sense xocolata calenta..........4,50€ / 4,00€

Tiramisú amb roques de xocolata negra............................................4,90€

Suc de taronja natural.............................................................................3,50€

Carquinyolis amb malvasia de Sitges.................................................4,90€

Volcà de xocolata amb gelat cremós de torró...................................5,00€

Cafè irlandès..............................................................................................4,90€

Copa de iogurt grec amb fruits vermells...........................................4,00€

    unes gotes de cointreau..............................................................................4,90€

Postres

Spaguettis amb carn i salsa de tomàquet 

casolana.

Spaguettis a la crema amb pernil dolç i bacon.

Pizzes infantils amb els ingredientes que vulguis.

Mitja baguette amb els ingredients que vulguis.

Telf: 93 8183367
dijous i diumenges - 20.00 a 22:30pm

divendres i dissabtes - 20.00 a 24:00pm
Es recomana reservar taula amb antel·lació.

Lliurament domicilis fins 23:00pm
TOTS ELS DIJOUS DIA DE LA PIZZA ( sols per emportar):

totes les pizzes i baguets a 6€ excepte (*) a 7,50€
pizzes familiars a 12€ excepte (*) a 15€

 


