Els nostres plats poden contenir al·lergògens. Consulti amb el nostre personal per a més informació. // Nuestros platos pueden contener alérgenos. Consulte con nuestro personal para más información.

totes elles amb ruca i tomàquets cherry semisecs de Pachino
todas ellas con rúcula y tomates cherry semisecos de Pachino

Burrata clàssica / Burrata clásica

9,80€

Burrata trufada / Burrata trufada

10,90€

Burrata fumada / Burrata ahumada

10,50€

Burrata gorgonzola / Burrata gorgonzola

10,50€

Degustació de burrata / Degustación de burrata

15,90€

Tagliatelle fresche al pesto genovese amb tomàquets cherry di pachino semi secs
Tagliatelle fresche al pesto genovese tomates cherry di pachino semi secos 9,50€
Spaghetti del vecchio pastaio di gragnano alla carbonara classica
Risotto amb ceps,scamorza fumat,sfumato con vino chianti
Risotto con ceps,scamoza ahumada sfumato con vino chianti

8,90€
11,80€

Tagliatelle fresche al ragu de senglar amb làmines de parmigiano reggiano
Tagliatelle fresche al ragú de jabalí con láminas de parmigiano reggiano 11,50€
Paccheri di gragnano amb musclos, cloisses y tomaquet cherry
Paccheri di gragnano con mejillones,almejas y tomate cherry

11,80€

Lasagna clàssica amb salsa bolognese, mozzarella, parmigiano reggiano i
beschamel
Lasagna clásica con salsa bolognese, mozzarella, parmigiano reggiano y beschamel
9,80€
Panzerotti farcida amb trufa i taleggio amb mantega, sàlvia i làmines de
parmigiano
Panzerotti relleno con trufa y taleggio con mantequilla, salvia y láminas
de parmigiano
11,90€
Panzerotti farcida amb formatge de cabra i melmelada de figues amb salsa de
tomàquet di pachino y albahaca
Panzerotti relleno de queso de cabra y mermelada de higos con salsa de tomate di
pachino y albahaca
11,80€
Canelons amb ricotta i espinacs amb ragú de tomàquet San Marzano
Canelones con ricotta y espinacas co ragú de tomate san marzano

9,80€

Tiramisú de la casa, el tradicional

4,00€

Panna cotta amb xocolata o amb fruites del bosc
Panna cotta con chocolate o con frutos del bosque

4,00€

Pizza amb Nutella / Pizza con Nutella

5,95€

Pastís del dia / Tarta del día

4,00€

Sorbetto al limone

4,00€

suplement terrassa // suplemento terraza 10%
preus IVA inclòs // precios IVA
incluido

