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Preu en euros      IVA Inclosa 

AMANIDES I ENTRANTS 
* Assaggi: una mica més d'una tapa, una mica menys de mitja ració 

 
Burrata Classica         * 8.95  12.95 
Burrata de vaca amb tomàquet i ruca  

 

Burrata con crema al tartufo       * 9.95  18.95 
Burrata de vaca amb crema de tòfones i Múrgula 
 

Degustazione di formaggi o salumi italiani     * 8.95  13.95 
Taula de formatges italians o embotits italians o taula mixta 
 

Antipasto all’italiana        * 8.95  13.95 
Mozzarella de Búfala, speck i verdures a la brasa marinades en oli d'oliva extra verge 
 

Involtino di salmone        unitat  3.95 
Rotllet de salmó fumat amb mascarpone, ceba caramel·litzada, mel trufada i llima 
 

Vitello Tonnato         * 5.95  9.95  
Rodó de vedella servit fred amb salsa de tonyina, maionesa, anxoves i tàperes 
 

Insalata Vera caprese        * 6.95  9.95 
Mozzarella de Búfala, tres tipus de tomàquet i alfàbrega 
 

Insalata di Cesare           9.95 
Enciam, pollastre, crostons i encenalls de parmesà 
 

Insalata del Mercante          13.95 
Mozzarella de búfala, tomàquet i pernil San Daniele 
 

Insalata della Corte          9.95 
Barreja d'amanida, blat de moro torrat, foie gras mi-cuit i vinagreta de mango 
 

Insalata di Radicchio          9.95 
Amanida de xicoira vermella, fruits secs, crostons i formatge de cabra gratinat 
 

Insalata della Casa           9.95 
Ruca, pernil San Daniele, grana padano, ceps saltats amb vinagreta de balsàmic 
 

Cozze al guazetto           9.95 
Musclos, tomàquet, all i julivert, servit en cassoleta al vapor 
 

Vongole saltate e bottarga         9.95 
Cloïsses saltades, botarga, llimona, vi blanc i julivert 
 

Provolone al forno          7.95 
Formatge fos a l’ forn amb tomàquet cherry, alfàbrega i orenga 
 

Melanzane alla Parmigiana         8.95 
Capes de albergínies amb salsa de tomàquet, mozzarella, parmesà i orenga. El tot gratinat 
 

Focaccia            4.95 
Pa de pizza amb all i oli o una altra salsa 
 

Pane fatto in casa           1.50 
Panet casolà (per unitat) 

 

CARPACCIO I TARTARE 



Preu en euros      IVA Inclosa 

* Assaggi: una mica més d'una tapa, una mica menys de mitja ració 
 
 

 
Millefoglie di carpaccio di manzo      * 8.95  13.95 
Milfulls de Carpaccio de bou amb ruca, parmesà, pinyons i vinagreta de cítrics 
 

Carpaccio di manzo all’Albese       * 9.95  15.95 
Carpaccio de vedella amb trufes, xampinyons i parmesà 
 

Carpaccio di Anatra        * 9.95  15.95 
Carpaccio d'ànec fumat, foie gras mi-cuit i salsa de fruits vermells 
 

Carpaccio di baccalà        * 8.95  13.95 
Carpaccio de bacallà amb salsa de tomàquet, all i oli d'oliva 
 

Tartare di tonno         * 8.95  13.95 
Tonyina amb piparres , salsa de soja i poma   

 
 
 
 

SOPES 

Crema di zucca           8.95 
Carbasses, amb formatge de cabra i nou moscada 
 

Crema di zucchine           8.95 
Carbassó, amb llet de coco i gambes 
 

Crema di pomodoro          8.95 
Tomàquet amb ricotta de búfala  

 
 

 
 

PASTA SENSE GLUTEN 
* Triar en els 3 tipus de pasta sense gluten diferents 
 

* Spaghetti, Penne Rigate o Casarecce         14.95 
Es pot escollir una de les nostres salses clàssiques  
 

Ravioli Senza Glutine          16.95 
Ravioli sense gluten farcit de carn i verdures con salsa de tomàquet 
 

 

 

 

 

 



Preu en euros      IVA Inclosa 

PASTA GRANS CLÀSSICS 
 
Spaghetti alla Bolognese          11.95 
Guisat de carn, salsa de tomàquet casolana 
 

Spaghetti alla Carbonara          11.95 
Guanciale, ou i parmesà 
 

Spaghetti alla Caprese          11.95 
Mozzarella de búfala, tomàquet cherry, all i alfàbrega 
 

Spaghetti aglio e peperoncino         11.95 
All, bitxo i oli d'oliva 
  

Tagliatelle fresche al pesto         11.95 
All, pinyons, alfàbrega i parmesà 
 

Tagliolini all’Amatriciana          11.95 
Guanciale, tomàquet, pebrots, all, julivert 

 

Tagliatelle fresche con panna e porcini        12.95 
All, ceps saltats nata, parmesà i julivert 
 

Maccheroni alla Pommarola         9.95 
Amb salsa tomàquet casolana 
 

Linguine alla Puttanesca          11.95 
Salsa de tomàquet, anxoves, tàperes, olives i julivert 
 

Fusilli con salmone e ricotta         11.95 
Salmó fumat, ricotta 
 

Lasagna di carne           10.95 
Amb salsa bolonyesa, beixamel i parmesà 
 

Lasagna di verdure          10.95 
Amb verdures de temporada, beixamel i parmesà 
 

ESPECIALITAT DE LA CASA 
 
Linguine pescadora al cartoccio         15.95 
Marisc de temporada amb salsa de tomàquet, all i julivert i servit en cassoleta al vapor 
 

Linguine alle Vongole          14.95 
Cloïsses fresques, tomàquet cherry, all i julivert 
 

Maccheroni della Mamma         14.95 
Gratinat a l’ forn amb salsa de carn, pernil dolç, formatge i beixamel 
 

Cannelloni con carne e funghi         14.95 
Gratinat a l’ forn amb carn picada, ceps, salsa tomàquet, formatge i beixamel 
 

Tagliolini con bottarga di tonno         14.95 
Ous de tonyina, anxoves, tàperes, ricotta, all i julivert 
 

Tagliatelle al nero di seppia         14.95 
Pasta negra amb cloïsses, gambes, bolets, all i tomàquet cherry 
 

Tagliolini con crema di tartufo, porcini y parmegiano      14.95 
Crema de tòfones negres, ceps, parmesà i julivert 



Preu en euros      IVA Inclosa 

 

 
RAVIOLI CASOLANA 
* Assaggi: una mica més d'una tapa, una mica menys de mitja ració 
 

Ravioli di Burrata         *7.95  13.95 
Pasta fresca farcida de Burrata amb tomàquets cherry, olives de Kalamata, alfàbrega i parmesà 
 

Ravioli ai tartufi estivi        *8.95  14.95 
Pasta fresca farcida de trufes amb ou, bacó al pebre negre i parmesà 
 

Ravioli alla Piemontese        *8.95  14.95 
Pasta fresca farcida de 3 tipus de carn a la brasa amb salsa de ceps i pols de tòfones 
 

Ravioli di pere con salsa al gorgonzola      *7.95  13.95 
Pasta fresca farcida de pera saltejada amb salsa de gorgonzola 
 

Ravioli di fegato semicotti       *7.95  13.95 
Pasta fresca farcida de foie mi-cuit, amb mantega clarificada, ruca, figues i marsala 
 

Ravioli ai quattro formaggi       *7.95  13.95 
Pasta fresca farcida de 4 formatges amb bacó fumat i xampinyons 
 

GNOCCHI CASOLÀ 
* Assaggi: una mica més d'una tapa, una mica menys de mitja ració 
 

Gnocchi Sottobosco        *6.95  9.95 
Gratinat amb porro, speck i provolone 
 

Gnocchi Padana         *6.95  9.95 
Salsa de tomàquet, gambes i gorgonzola 
 

Gnocchi al Pesto         *6.95  9.95 
All, pinyons, alfàbrega i parmesà 
 

Gnocchi di tartufi estivi e parmigiano      *8.95  14.95 
Crema de tòfones blanques i parmesà 
 

Gnocchi Gorgonzola        *6.95  9.95 
Gorgonzola, pebre negre i nata 
 

Gnocchi Bolognese        *6.95  9.95 
Amb guisat de carn i salsa tomàquet casolana 
 

Gnocchi Pommarola        *6.95  9.95 
Amb salsa tomàquet casolana 
 

RISOTTI 
Risotto con gamberi e sesamo          14.95 
Gambes, sèsam i crema de sèsam 
 

Risotto ai funghi porcini           15.95 
Ceps, foie mi-cuit i oli de tòfones 
 

Risotto gorgonzola e pere          13.95 
Gorgonzola, peres, i reducció de lambrusco 
 

Paella Veneziana            14.95 
Marisc fresc de temporada, salsa de tomàquet, all i julivert 



Preu en euros      IVA Inclosa 

 

 

CARN  
 

Scaloppine alla Napoletana         15.95 
Escalopines de pollastre empanats amb salsa de tomàquet i formatge fos al forn acompanyats de patates fregides 
 

Costata di manzo alla griglia         17.95 
Carn saborosa de país basc, entrecot a la brasa 
 

Tagliata di manzo con aceto di modena        17.95 
Carn saborosa de país basc laminada, ruca tomàquet cherry i parmesà 
 
 

Fiorentina di manzo alla griglia          32.95 
Carn saborosa del País Basc,  mitjana de vedella de 750 grams a la pedra calenta (ideal per a compartir) 
 

Burger Classico **            11.95 
Hamburguesa de vedella picada amb enciam, tomàquet, ceba i formatge 
 

Burger di manzo con foie gras e cipolla caramellata **      12.95 
Hamburguesa de vedella picada amb foie mi-cuit i  ceba caramel·litzada 
 

(**Totes les hamburgueses se serveixen amb pa casolà i patates fregides) 

DE LA MAR  
 

Tagliata di tonno           14.95 
Tonyina fresca laminada amb sofregit i verdures de guarnició 
 

Salmone con crosta di sesamo         13.95 
Salmó amb escorça de sèsam, amb verdures de guarnició 
 
 

Polenta Veneta           12.95 
Amb peix i marisc amb salsa (segons mercat) 

 

Guarnicions Extra 

Patates Fregides           4.95 
Amanida mixta           4.95 
Verdures a l’ forn           4.95 
Patates a l’ forn amb romaní         4.95 

 

 

 

 

 

 



Preu en euros      IVA Inclosa 

PIZZES DE LA CASA 
Totes les pizzes porten oli extra verge d'oliva i orenga 
La massa de les Pizzes és casolana                            Petita             Normal 

Es pot demanar pizza blanca       24 cm             33 cm 
 

Pizza Margherita         5.95  7.95 
Salsa de tomàquet i mozzarella 

Pizza Diavola         6.95  9.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella i salami picant 

Pizza Prosciutto e Funghi        6.95  9.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella pernil dolç i xampinyons 

Pizza Quattro Formaggi        6.95  9.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, emmental, gouda i parmesà 

Pizza Vegatariana         6.95  9.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, pebrot, ceba, olives, xampinyons i carxofes 

Pizza Calzone         6.95  9.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, ricota i pernil dolç (pizza tancada) 

Pizza Mercante         8.95  11.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, Burrata de vaca i ruca 

Pizza Caprese         7.95  11.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella de búfala, tomàquet cherry i alfàbrega 

Pizza Rucola e Parmigiano       7.95  11.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, ruca i parmesà 

Pizza Parmigiana         7.95  11.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, albergínies i parmesà 

Pizza 4 Stagioni         6.95  9.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, pernil dolç, xampinyons, carxofes i olives 

Pizza O Sole Mio         6.95  9.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, pernil dolç, ou 

Pizza San Daniele         8.95  11.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, ricotta i pernil San Daniele 

Pizza Napolitana         6.95  9.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, anxoves, tàperes i olives negres 

Pizza Tartufata         11.95  15.95 
Sense salsa de tomàquet, mozzarella, crema de tòfones, ruca i parmesà 

Pizza Montello         8.95  11.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, pernil rostit, ceps i parmesà 

Pizza Doge          8.95  11.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella de búfala, pernil San Daniele i ruca 

Pizza 3 Venezie         8.95  11.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, albergínies, pernil fumat, i taleggio 

Pizza Del Piave         8.95  11.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, ruca, pernil de vedella i parmesà 

Pizza Alpina         8.95  11.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, gorgonzola, pernil fumat i ceps 

Pizza della Nonna         8.95  11.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, formatge de cabra, poma i nous 

Pizza Palladio         9.95  12.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, gambes i coppa 

Pizza Bolognese         8.95  11.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, salsa bolonyesa i parmesà 

Pizza Tonnata         8.95  11.95 
Salsa de tomàquet, mozzarella, tonyina, ceba, tàperes i olives kalamata 

Pizza Norvegese         9.95  12.95 
Sense salsa de tomàquet, mozzarella, mascarpone, ceba caramel·litzada, salmó fumat i ruca  

Extres- Suplements        
Embotits, formatges o ruca        1.95  2.95 
Ou           1.50  1.50 
Altres          1.25  2.25 



Preu en euros      IVA Inclosa 

  

 

Menú Venezia 

 
 
Degustació d'entrants 
 
Rotllets de salmó fumat amb mascarpone, ceba caramel·litzada, mel trufada i llima 

Carpaccio de bou amb ruca, parmesà i pinyons 

Amanida barrejada, blat de moro torrat, vinagreta de mango i encenalls de foie mi-cuit 
 

Segon plat a escollir 
 
Degustació de pasta fresca de la casa 

Pizza als 4 formatges, prosciutto e fungi, Osolemio, quattro stagioni, calzone, diavola o parmigiana 

Gnocchi casolans a l'pesto o gorgonzola 

Spaghetti a la carbonara o Tagliolini a la amatriciana 

Lasanya de carn o de verdures 

Paella Veneziana amb marisc de temporada 

Salmó amb escorça de sèsam  

Entrecot de vedella a la brasa (suplement 3,5 euros) 

 

Postre a elegir 
Tiramisú clásico o Panna Cotta o  Sorbet de llimona amb salsa de maduixa 
 

 
 
 
 
Preu per persona:  
25,50 euros   sense begudes i cafès 
30.50 euros  amb 1 ampolla de vi per a 2 persones 
 Merlot de Veneto o Pinot griego del Veneto (blanc o rosat), amb aigua i cafè 

 
 
 
 
 
 
 



Preu en euros      IVA Inclosa 

Menú Degustazione 
 (Mínim dues persones) 

 
 

Per començar: 
 

Tàrtar de tonyina vermella amb poma verda, reducció de soja i piparàs 
 
Carpaccio de bou a l'Albese (amb tòfones laminades, xampinyons i parmesà) 

 
Seguim amb una selecció de primers plats: 
 

Pasta casolana farcida de foie amb mantega clarificada, ruca, figues i marsala 
 
Risotto amb gorgonzola, peres i reducció de lambrusco 
 
Tagliolini amb bottarga de tonyina, tàperes i ricotta 

 
Una pausa amb el Sgroppino  
 
I a seguir amb els segons: 
 

Salmó amb escorça de sèsam  

Tagliata de vedella amb rucola, parmesà, tomàquet cherry i vinagre balsàmic 

 
De postres:  
 

A escollir entre Tiramisú, Panna Cotta o pastís de xocolata 
O petit Gin-Tonic 
O grapa italiana 

 

Vino: 1 ampolla per a 2 persones 
Muller Thurgau o Pinot griego del Veneto (Vi Blanc) 

Chianti de Toscana o Syrah de Sicilia (Vi Negre) 

Pinot griego del Veneto (Vi Rosat) 
Inclou també aigua i cafès 

 
Preu per persona: 39,50 euros    
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