
2 ampolles de Lambrusco, Clericuccio (negre o blanc) o
2 begudes per persona: cervesa, aigua mineral o refresc.

- INCLOU UN PANET RÚSTIC PER PERSONA -

Salsa pomodoro amb regañás amb romaní

Preu per persona
[ mínim 4 persones ]

- IVA inclòs -

Aperitiu

Carpaccio de vedella
amb Grana Padano i focaccia.

Insalata fresca affumicata 
Ruca, speck, daus de scamorza (formatge fumat italià), 

grills de préssec, tomàquet reposat, llesques de Grana Padano 
i vinagreta de fruita seca amb Mòdena mel.

Caramels de botifarra
Caramels de botifarra, piquillo i Pedro Ximenez amb salsa d’ametlles i foie.

Risotto amb ragout i vermut rosso
amb oli macerat picant, ragout de galta melosa, 

vermut rosso, bolets, Grana Padano i xips d’espinacs.

Pizza Tartufata 
Crema de tòfona, mozzarella, bacó, xampinyó, ceba vermella, 

Grana Padano, rovell d’ou, ruca i oli de tòfona blanca.

Assortiment de postres 
Pannacotta banyada amb confitura de fruites vermelles,

tarta tiramisú i gelat del nostre obrador.

P lats per compartir

Postres per compartir

28€

Menú de Nadal Palermo



2 ampolles de Lambrusco, Clericuccio (negre o blanc) o
2 begudes per persona: cervesa, aigua mineral o refresc.

- INCLOU UN PANET RÚSTIC PER PERSONA -

Salsa pomodoro amb regañás amb romaní

Preu per persona
[ mínim 4 persones ]

- IVA inclòs -

Aperitiu

Sardine marinate sobre focaccia pomodoro
amb Grana Padano DOP i vinagreta de fruita seca amb Mòdena mel.

Carpaccio de vedella
amb Grana Padano i focaccia.

Pasta gratinada Bianca
Penne rigate, beixamel, cansalada arrotalata, bolets, pollastre, nous, 

pebre, emmental i Grana Padano. 

Ous trencats amb pop saltat
Salsa romesco, pimentó picant i patata natural fregida.

Pizza Veneciana 
Tomate pelati bio, mozzarella, gorgonzola, emmental, 

tomate reposado, pollo braseado, cebolla caramelizada y nueces.

P lats per compartir

28€

Menú de Nadal Bologna

Assortiment de postres 
Pannacotta banyada amb confitura de fruites vermelles,

tarta tiramisú i gelat del nostre obrador.

Postres per compartir



2 ampolles de Lambrusco, Clericuccio (negre o blanc) o
2 begudes per persona: cervesa, aigua mineral o refresc.

- INCLOU UN PANET RÚSTIC PER PERSONA -

Salsa pomodoro amb regañás amb romaní

Preu per persona
[ mínim 4 persones ]

- IVA inclòs -

Aperitiu

Carpaccio de vedella
amb Grana Padano D.O.P. i focaccia.

Provolone al forn amb pesto rosso
Formatge provolone fos, daus de tomàquet, salsa pomodoro rosso i llavors de carbassa, 

acompanyat amb torrades de pa multifruits.

Ous trencats amb pernil ibèric 100% de gla
amb provolone fos, daus de tomàquet i patata natural fregida.

Pizza Tartufata 
Crema de tòfona, mozzarella, bacó, xampinyó, ceba vermella, 

Grana Padano, rovell d’ou, ruca i oli de tòfona blanca.

Cannelloni amb ossobuco
Ragú d’ossobuco, beixamel, emmental i oli de tòfona blanca.

Medallons de filet amb cansalada i Pedro Ximenes
ceba caramel·litzada, reducció de pedro ximenes 

i guarnició de patata rostida i tomàquet amb Grana Padano.

[ per triar amb antelació, entre les opcions següents ]

Entrants per compartir

P lat individual

32€

Menú de Nadal Trento

Assortiment de postres 
Pannacotta banyada amb confitura de fruites vermelles,

tarta tiramisú i gelat del nostre obrador.

Postres per compartir



2 ampolles de Lambrusco, Clericuccio (negre o blanc) o
2 begudes per persona: cervesa, aigua mineral o refresc.

- INCLOU UN PANET RÚSTIC PER PERSONA -

Salsa pomodoro amb regañás amb romaní

Preu per persona
[ mínim 4 persones ]

- IVA inclòs -

Aperitiu

34€

Menú de Nadal Genova

Carpaccio de presa ibèrica amb encenalls de foie
amb Grana Padano D.O.P., encenalls de foie, amaniment de llimona i oli oliva verge extra 

i sempre acompanyat de la nostra focaccia amb pebre vermell.

Insalata di rulo de cabra gratinado 
Mezcla de lechugas, queso de cabra, tomate reposado, bacon, 

pasas, piñones con salsa mostaza naranja. 

Risotto Mare e Monti 
Amb xampinyó, pollastre a la brasa, gambot, tomàquet, romesco 

i escates de Grana Padano.

Giganti d’anyell de llet amb salsa de Pedro Ximenes i foie
Pasta farcida d’anyell de llet amb aroma de farigola de llimona 

amb salsa de bolets, crema de llet, pedro ximenes i foie.

Lasagna di carne 
Selecció de boví, tomàquet, pastanaga, porro, 

beixamel i gratinat de Grana Padano.

Lasagna di verdure
Espinac, albergínia, carbassó, pastanaga, porro, ceba, 

beixamel i gratinat de Grana Padano.

Medallons de filet amb cansalada i Pedro Ximenes
ceba caramel·litzada, reducció de pedro ximenes 

i guarnició de patata rostida i tomàquet amb Grana Padano.

[ per triar amb antelació, entre les opcions següents ]

Entrants per compartir

P lat individual

Assortiment de postres 
Pannacotta banyada amb confitura de fruites vermelles, tarta tiramisú i gelat del nostre obrador.

Postres per compartir



2 ampolles de Lambrusco, Clericuccio (negre o blanc) o
2 begudes per persona: cervesa, aigua mineral o refresc.

- INCLOU UN PANET RÚSTIC PER PERSONA -

Salsa pomodoro amb regañás amb romaní

Preu per persona
[ mínim 4 persones ]

- IVA inclòs -

Aperitiu

34€

Menú de Nadal Torino

Assortiment de postres 
Pannacotta banyada amb confitura de fruites vermelles,

tarta tiramisú i gelat del nostre obrador.

Postres per compartir

Sardine marinate sobre focaccia pomodoro
amb Grana Padano DOP i vinagreta de fruita seca amb Mòdena mel.

Insalata fresca affumicata 
Ruca, speck, daus de scamorza (formatge fumat italià), 

grills de préssec, tomàquet reposat, llesques de Grana Padano DOP 
i vinagreta de fruita seca amb Mòdena mel.

Risotto Gorgonzola y pera confitada
amb formatge gorgonzola DOP, ametlla laminada, 

pera confitada, formatge emmental i cansalada viada cruixent.

Mafaldi amb estofat de galtes i melosa
Pasta Mafaldi, galtes i melosa de boví, vi, salsa de tomàquet, 

Grana Padano i microbrots d’amanida 

Oval de brandada de bacallà amb caponata i romesco
Pasta farcida de brandada de bacallà, caponata siciliana i salsa romesco.

Medallons de filet amb cansalada i Pedro Ximenes
ceba caramel·litzada, reducció de pedro ximenes 

i guarnició de patata rostida i tomàquet amb Grana Padano.

[ per triar amb antelació, entre les opcions següents ]

Entrants per compartir

P lat individual



2 ampolles de Lambrusco, Clericuccio (negre o blanc) o
2 begudes per persona: cervesa, aigua mineral o refresc.

- INCLOU UN PANET RÚSTIC PER PERSONA -

Salsa pomodoro amb regañás amb romaní

Preu per persona
[ mínim 4 persones ]

- IVA inclòs -

Aperitiu

38€

Menú de Nadal Verona

Assortiment de postres 
Pannacotta banyada amb confitura de fruites vermelles,

tarta tiramisú i gelat del nostre obrador.

Postres per compartir

Taula d’embotits de la Toscana
Sticks de focaccia, salsa pesto, bresaola, pepperoni, 

speck, mortadel·la, tomàquet reposat, nous i pessics de Grana Padano.

Ous trencats amb bacó 
amb tomàquet natural, mozzarella i patata natural fregida. 

Grandi cappelli de pollastre de corral i pruna amb salsa del xef amb gambot
Pasta farcida de pollastre de corral amb prunes i foie amb salsa de fons pescador, 

tomàquet, salsa romesco, crema de llet i gambots.

Presa ibèrica amb gremolata de llima
amb espècies, llima, patata baby, cebes tendres glasejades, ruca i sal Maldon.

Llom de salmó a la crema amb espinacs i nous
Llom de salmó, crema de llet, formatge pecorino, 

xampinyons, brots d’espinacs, tomàquet semisec i nous.

[ per triar amb antelació, entre les opcions següents ]

Entrants per compartir

P lat individual



2 ampolles de Lambrusco, Clericuccio (negre o blanc) o
2 begudes per persona: cervesa, aigua mineral o refresc.

- INCLOU UN PANET RÚSTIC PER PERSONA -

Salsa pomodoro amb regañás amb romaní

Preu per persona
[ mínim 4 persones ]

- IVA inclòs -

Aperitiu

42€

Menú de Nadal Amalfi

Tiramisú: Estil tradicional segons la recepta de la mamma, amb el millor mascarpone.
Sorbet de llimona: Fet amb llimones collides en temporada i base de fruites vermelles.

Postres individuals

Sardine marinate sobre focaccia pomodoro
amb Grana Padano DOP i vinagreta de fruita seca amb Mòdena mel.

Insalata fresca affumicata 
Ruca, speck, daus de scamorza (formatge fumat italià), 

grills de préssec, tomàquet reposat, llesques de Grana Padano DOP 
i vinagreta de fruita seca amb Mòdena mel.

Carpaccio de presa ibèrica amb encenalls de foie
amb Grana Padano D.O.P., encenalls de foie, amaniment de llimona i oli oliva verge extra 

i sempre acompanyat de la nostra focaccia amb pebre vermell.

Risotto Mare e Monti 
Amb xampinyó, pollastre a la brasa, gambot, tomàquet, 

romesco i escates de Grana Padano.

Filet amb escames de sal  
240 g. de boví major 100% nord d’Espanya, 

acompanyat de pebrots rostits i patata natural fregida.

Llom de salmó a la crema amb espinacs i nous
Llom de salmó, crema de llet, formatge pecorino, 

xampinyons, brots d’espinacs, tomàquet semisec i nous.

Cannelloni amb ossobuco
Ragú d’ossobuco, beixamel, emmental i oli de tòfona blanca.

[ per triar amb antelació, entre les opcions següents ]

[ per triar amb antelació, entre les opcions següents ]

Entrants per compartir

P lat individual


