
ARRIBAT DE L’HORT



FOCACCIA NUDA                                                            4.5€

#30 PIZZA MARGHERITA                                                 8€
Tomàquet fregit de l'àvia, formatge mozzarella i 
un toc d'orenga. Tota una institució.

#31 PIZZA PROSCIUTTO 
Pizza Margherita amb cintes de pernil dolç. Boníssima!                                               9€

#32 PIZ#32 PIZZA QUATTRO STAGGIONI                                        10€
Tomàquet, mozzarella, pernil dolç, olives negres, xampinyons i bacó.

#33 PIZZA AI QUATTRO FORMAGGI                                                 11€
Emmental i Brie, dos formatges que parlen Francès, contra Parmesà 
i Mozzarella de Búfala, pur caràcter i frescor italians.

#34 PIZZA MELOSA                                               10€
Increïble pizza de formatge de cabra i mel, per als més llaminers.

#36 PIZ#36 PIZZA ARRABBIATA                                                       11€
Pizza picant a base de salsa arrabiata i xistorretes a rodanxes.

#37 PIZZA NATURA                                               10€
Rodanxes de Tomàquet y Mozzarella fresca, ¡Gust 100% especial!

#37 PIZZA ALLA BOLOGNESE                                                   11€
La salsa més tradicional Italiana feta Pizza!

#40 PENNE RIGATE POMODORI E BASILICO                                             8€
PPasta saltejada amb tomàquets de l'hort i alfàbrega.

#PENNE RIGATE AL PESTO                                                                                                          9€                                                                                                                                                                                  
Oli d'Oliva Verge, pinyons picadets, alfàbrega fresca 
i parmesà triturats. Sabor d'Itàlia en estat pur.

#42 PENNE RIGATE ALLA CARBONARA                                              11€
Crema de llet amb trossets de bacó torrat, ceba tendra i ou.

#43 PENNE RIGATE ALL’ ARRABBIATA                                                   9€
PPicant, picant!! Un sofregit de tomàquet amb bitxo per als més atrevits.

#44 PENNE ALLA BOLOGNESE                                                    11€
Carn i Verdura, tot el que necessites per a una bona nutrició i sabor!



  
 
 

 
 
#50 LA TAGLIATA DE BOU 16€ 
 
Una increïble peça de carn vermella servida en medallons, 
cruixent per fora i tendra per dins ... 
 

* ATENCIÓ: només per als carnívors més exigents. 
 
 
#51 MILFULLS DE POLLASTRE  
AMB BACÓ, TOMÀQUET I FORMATGE 10€ 
 
Un plat sa i gustos. Pollastre a la planxa amb rodanxes de 
tomàquet, bacó cruixent, formatge i herbes de Provença. 
 
 
#52 HAMBURGUESA BLACK ANGUS AL PLAT 10€ 
 
Carn de la millor qualitat acompanyada amb salsa de 
mostassa o pebre verd i patates fregides.  

 
 
 
 
 
 
 
 





Gràcies per la teva visita i benvingut a territori

FLASH BACK
Compta amb nosaltres pels teus millors esdeveni-

POSTRES

#70 GELATS CLÀSSICS                    4€ 
Vainilla, Maduixa, Xocolata 

#71 SORBET DE LLIMONA               4€
¡Anima'l amb un rajolí de Vodka 
  o Marc de Cava! (1€)

#72 #72 COULANT DE XOCOLATA        6€
Deliciós volcà de xocolata. 

#73 CHEESE CAKE                          5€
Pastís de formatge sobre base de 
crumble de galeta i coulis de fruits 
vermells. 

#74 GIPSY                                         5€
CCafè batut amb gelat de vainilla.






