
          

Rambla Sant Martí 32,Arenys de Munt Barcelona, 08358   

Atunecina .- Tomàquet, mozzarella, tonyina, ceba i anxoves.    8,80 €

Calzone .- Tomàquet, mozzarella, pernil dolç i tonyina.    10,50€
Quatre estacions .- Tomàquet, mozzarella, pernil dolç, pebrot vermell, carxofes i xampinyons.   8,50 €

Bolonyesa  .- Tomàquet, mozzarella, bolonyesa i salsa barbacoa.    9,95 €
Serranita .- Tomàquet, mozzarella, pernil salat i rúcula.    9,80 €
Mallorquina .- Sobrassada, mozzarella i mel.    9,95 €
Gourmet .- Melmelada de tomàquet, mozzarella i foie.    12,50 € 

Catalana .- Crema de castanyes, mozzarella, botifarra blanca, ou de guatlla i salsa de Mòdena.    11,95 € 

La Biruji .- Tomàquet, mozzarella, formatge de cabra, bacó i pollastre.    9,50 €
Mediterrània .- Tomàquet, mozzarella, pernil, ceba, all , bacó i gambes.    9,95 €

Margarita .- Tomàquet, mozzarella, alfàbrega i olives negres.    7,50 €

Carbonara .- Salsa carbonara, mozzarella, ou i bacó.    8,50 €

Prosciutto .- Tomàquet, mozzarella i pernil dolç.    8,50 €

Chiquen .- Tomàquet, mozzarella, salsa barbacoa, pollastre i bacó.    8,50 €
Quatre  formatges .-Tomàquet i quatre formatges.    9,50 €
Ibèrica .- Tomàquet, mozzarella, pernil Ibèric i gorgonzola.    14,00 € 
La Beiconera .- Tomàquet, mozzarella, bacó i gorgonzola.    8,50 €
Grega .- Tomàquet, mozzarella, espinacs, panses i pinyons.    10,50 € 
Rebost .- Al teu gust fins a 3 ingredients! (tomàquet i mozzarella inclosos)    12,00 € 
Vegetariana .- Tomàquet, mozzarella, albergínia, carxofes, espàrrecs, ceba, carbassó i formatge vegetal. 9,50 € 
Vegana .- Tomàquet, albergínia, carxofes, espàrrecs, Ceba i carbassó.      12,00€
Marinera .- Tomàquet, mozzarella, tonyina, gambes, salmó i anxoves.    9,50€
Bianca .- Salsa de iogurt, mozzarella, pollastre marinat, enciam i ceba.    9,00 €
Suïsa .- Tomàquet, mozzarella, bacó, ceba i ou.    8,95 €
Fruits del mar .- Tomàquet, mozzarella, gambes, tonyina, pals de cranc, calamar i musclos.    9,00 €
Pepperoni .- Tomàquet, mozzarella, pepperoni, xampinyons, i olives negres.    8,50 €
Mexicana .- Tomàquet, mozzarella, salsa mexicana i carn picada.    8,80 €
Espectacular .- Salsa barbacoa/ mostassa, mozzarella, pernil dolç i Frankfurt.    8,20 €
La llaminera (dolça) .- Nocilla i plàtan.    9,25 €
Tropical .- Tomàquet, mozzarella, pernil salat, pinya i olives negres.    9,50 €
Fresqueta .- Tomàquet, mozzarella, pernil dolç, rodanxes de tomàquet i formatge de cabra.    9,20 €

Napolitana .- Tomàquet, mozzarella, gall d’indi brasejat, rodanxes de tomàquet i alfàbrega.    9,50 €

Prosciutto fungi .- (Calzone 10,50 € ) .- Tomàquet, mozzarella, pernil dolç.    9,50 €
Jorgiii .- Tomàquet, mozzarella, carn picada, ceba, pebrot escalivat i olives negres.    9,20 € 

3 x 2 Tots els dias (a domicili)    3 x 2 i un Lambrusco (al Local)    

2 Pizzes i un Lanbrusco (al Local)    1 Pizza 1 refresc o cervesa (al Local)


