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Pa 2,00 € 

Pa amb tomàquet de penjar 3,00 € 

Focaccia variada 3,00€ 

Bikini trufat 3,60 € 

Pernil ibèric  de Guijuelo (50 g/100 g) 12,90/21,90 € 

Sardina marinada amb esquitx de verduretes (filet)  1,50 €  

Polenta fregida amb dos pestos 6,60€ 

Anxova del Cantàbric "0.0." (filet) 2,00 € 

Croquetes de pollastre de pagès amb curry 7,00 € 

Patates rabioses 7,00 € 

Albergínies fregides amb suc de vedella i mel de flors 6,90 € 

Antipasto de la Pilu (Per a compartir) 15,50 € 

Sortit de formatges italians amb torradetes 12,00€ 

 

 

 

 

Burrata amb tomàquet mini i oli d´alfàbrega 10,90 € 

Amanida de sardines marinades amb magrana i alvocat 12,50€ 

Rossinyols saltejats amb tomàquet i botifarra negra 13,60€ 

Carpaccio de bou, salsa cipriani, ruca i parmesà 14,90 € 

Vitello tonnato 12,20 € 

Patates i ou amb tartufo i pernil d’aglà 15,60€ 

Amanida caprese amb tomàquet Monterosa  9,80€ 

Sopa de carbassa amb pasta de pernil cruixent 8,90€ 

 

 

 

 

Spaghetti a la carbonara "autèntica" 13,90 € 

Gnocchi al pesto amb gambero rosso 17,90€ 

Linguini aglio e olio amb carpaccio de gambes 14,60 € 

Penne all’amatriciana 12,20€ 

Tagliatelle amb falsa tòfona de gorgonzola 13,50€ 

Caneló nero ai frutti di mare amb pinya caramel·litzada 17,50€ 

Raviolacci d’espelta amb formatge i nous amb crema de pera 13,50€  

Risotto de Funghi porcini i guatlla 17,50€ 

Arròs caldós de llamàntol 22,00€ 

 

Totes les pastes són de Gragnano 100% gra italià 

Tenim pasta apta per a celiacs 



 

 

 

 

 

Porc ibèric cruixent amb crema de melanzane 16,70€ 

Fetge d’ànec a la planxa amb samfaina de fruites 18,60€ 

Magret d’ànec amb fràgola i pebre verd 14,80€ 

                    Ossobuco a la Milanesa 18,10 € 

                    Steak tàrtar fatto in Borsalino 19,75 € 

 

 

 

 

 

 

Tàrtar de salmó i alvocat amb el seu caviar 15,60€ 

Tataki de tonyina vermella amb amanida d’alga wakame 23,50€ 

Vieires amb cremós de patata al tartufo i cruixent de ruca 16,20€ 

Tronc de bacallà a baixa temperatura amb verdures saltejades 

 i pil-pil d’olivada 19,50€ 

 

 

 

Salmó fumat, cappero i kalamata 15,40€ 

Prosciutto e funghi 11,60€ 

Diavola 11,60 € 

Bresaola, rúcula i parmesà 14,50 € 

Burrata de la Puglia i pesto 14,50 € 

Virutes de foie micuit, pinyons i rúcula 15,60€ 

Escalivada i anxoves del Cantàbric “000” 17,60€ 

Pollastre al curry 11,60€ 

Bianca de gorgonzola, pera, noci i rúcula 14,50€ 

Demana la pizza apta  per a celíacs 

 

 

 

 

Tiramisú amb Amareto 6,00 € 

Codonyat fet a casa amb ricotta i mel de gerds 5,00€ 

Fondant de xocolata amarga amb orxata i gelat de tiramisú 6,50 € 

Cruixent de poma i panses amb gelat de canyella 7,00 € 

Panna cotta de xocolata blanca amb fruits vermells 6,00€ 

Ravioli de cabell d’àngel amb praliné d’ametlles i pistacchio 6,50€ 

Gelats artesans 3 boles al gust 6 € 

 

Si vols unes postres sense sucre, en tenim. 

 



 

  


