
 
 
 
 
 

PIZZES AMB FORN DE PEDRA 

QUATRE FORMATGES salsa de tomàquet, 

mozzarella, emmental, rocafort i brie 11,00 € 

 

TROPICAL salsa de tomàquet, mozzarella, 

pernil dolç, gambes, carpaccio de pinya  

natural i alfàbrega 11,00 € 

 

BACÓ salsa de tomàquet, mozzarella,  

bacó fumat, ceba tendra 

i camembert 10,50 € 

 

POLLASTRE salsa de tomàquet, mozzarella, 

pit de pollastre, pebrots del padró i 

salsa brava 10,50 € 

 

REINA salsa de tomàquet, mozzarella,  

pernil dolç i xampinyons 9,00 € 

 

TONYINA salsa de tomàquet, mozzarella, 

tonyina i pebrots del piquillo 10,50 € 

 

BOLONYESA salsa bolonyesa de vedella, 

mozzarella i emmental 10,50 € 

 

BARBACOA salsa barbacoa, mozzarella, 

Vedella, verduretes de temporada 10,50 € 

 

ESCALIVADA salsa de tomàquet, mozzarella, 

pebrots, albergínies escalivades i  

formatge de cabra 11,50€ 

 

PICANT  salsa de tomàquet, mozzarella, 

xoriç fumat picant, salsa Hoisin, cruixent de 

blat de moro i filaments de xili  11,00€ 

 
 

HAMBURGUESES 

Hamburguesa vedella 100% i foie d’ànec 

Amb pernil de gla, bacó, ceba 

caramel·litzada, cheddar, rodanxes de 

tomàquet i mezclum d’enciams  9,50 € 

Amb foie d’ànec, bacó, ceba 

caramel·litzada, cheddar, rodanxes de 

tomàquet i mezclum d’enciams            9,50 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESPECIALITATS AL FORN DE PEDRA 

VERDURES DE TEMPORADA salsa tomàquet, 

mozzarella, verdures de temporada  

saltejada al wok, emmental  

i ou fresc 12,50 € 

 

SALMÓ FUMAT salsa de tomàquet, 

mozzarella, 

salmó fumat , mezclum d’enciams 13,50 € 

 

FOIE I CEPS  cremós de bolets,  

lamines de ceps i encenalls de foie  13,50 € 

 

SAINT MARCELIN salsa de tomàquet, 

mozzarella, formatge francès Saint 

Marcellin, gorgonzola picant  

i formatge fumat 14,50 € 

 

CALZONE salsa tomàquet, mozzarella, 

Ceba confitada, ànec mut  

del Penedès i foie 13,50 € 

 

Ingredient vegetal addicional  

(ceba, tomàquet, pebrot, pinya...) 1,00 € 

 

Ingredient addicional (pernil, vedella, 

bacó, formatges, salmó fumat...) 1,50 € 

 
 

 

WRAPS 

De salmó fumat, mezclum d’enciams,  

tomàquet, taperes, cogombre, ou dur i  

salsa tàrtara     8,00 € 

 

De tonyina amb mezclum d’enciams, 

tomàquet, pebrot del piquillo, ou dur,  

olives i salsa maionesa            7,00 € 

 

De pollastre amb mezclum d’enciams,  

tomàquet, salsa Harry’s bar 7,00 €  

 

 

 

Acompanyats de salsa brava i patates 

fregides o  amanida.  

  
 

 

* Avís per les persones amb al·lèrgies o intoleràncies. 
 
* Atenen 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.  

 IVA INCLÒS 

 


