
 

Juliol 2019 
 

 

 

PIZZES AMB FORN DE PEDRA 

MARGARITA salsa de tomàquet, mozzarella 8,00 € 

 

QUATRE FORMATGES salsa de tomàquet, mozzarella, emmental, 

 rocafort i brie 11,15 € 

 

TROPICAL salsa de tomàquet, mozzarella, pernil dolç, gambes,  

carpaccio de pinya natural 11,50 € 

 

BACÓ salsa de tomàquet, mozzarella, bacó fumat,  

ceba caramel·litzada i camembert 11,35 € 

 

POLLASTRE salsa de tomàquet, mozzarella, pit de pollastre,  

carbassó i salsa romesco 11,35 € 

 

REINA salsa de tomàquet, mozzarella, pernil dolç i xampinyons 9,00 € 

 

QUATRE ESTACIONS salsa de tomàquet, mozzarella, tonyina,  

pernil dolç, carxofa, xampinyons, tonyina i parmesà 11,00 € 

 

TONYINA salsa de tomàquet, mozzarella, tonyina, anxoves  

i olives negres 11,75 € 

 

FRANKFURT salsa de tomàquet, mozzarella, Frankfurt i parmesà 9,00 € 

 

BARBACOA salsa barbacoa, mozzarella, saltejat de vedella i  

verduretes de temporada, emmental. 11,75 € 

 

ESCALIVADA salsa de tomàquet, mozzarella, pebrots, albergínies 

escalivades, formatge de cabra, ceba caramel·litzada 11,75 € 

 

PICANT salsa de tomàquet, mozzarella, xoriç picant, pebrot a la 

brasa i blat de moro cruixent. 11,30 € 

 

ROCAFORT salsa de tomàquet, mozzarella, nous, formatge blau i  

ceba caramel·litzada 11,50 € 

 

ESPINACS salsa de tomàquet, mozzarella, espinacs a la catalana, 

parmesà i ou 11,75 €  

 

SOBRASSADA salsa de tomàquet, mozzarella, sobrassada Mallorquina,  

formatge camembert, espàrrec verd i oliva negra 11,35 € 

 

VERDURES salsa de tomàquet, verdures al wok i blat de moro cruixent.   11,50 €  
 
 

ESPECIALITATS AL FORN DE PEDRA 

 

SALMÓ FUMAT salsa de tomàquet, perles de mozzarella, tomàquet 

cherry, salmó fumat, mezclum d’enciams 13,50 € 
 

FOIE I POMA mozzarella, poma i ceba caramel·litzada, Foie i  

reducció de Pedro Ximénez 12,00 € 

 

CARBONARA crema de llet, mozzarella, parmesà, ou i bacó. 12,00 € 

 

CABRA salsa de tomàquet, mozzarella, formatge de cabra,  

nous i mel del Castell de Penyafort   12,00 € 

 

CALZONE salsa tomàquet, mozzarella, ceba confitada, ànec mut  

del Penedès, ou i foie   13,50 € 
 

(IVA INCLÒS) 
 

 

Per fer la comanda de les pizzes, truqueu al 

93 898 11 01 
 

 Avís per les persones amb al·lèrgies o intoleràncies. 

 

 Atenent a les característiques i instal·lacions de l’establiment i a la manipulació i 

elaboració dels aliments, no podem garantir que no hi hagi contaminació 

creuada i que als plats no continguin traces d’al·lèrgens.  


