EntrAnts

PizZes

AmaNides
Tonyina

6,50

Mesclum, cirerols, tonyina i ceba

Tèvia

Salmó

6,50

Carpaccio de tomàquet i salmó,
acompanyat de ceba i tàperes

BàsiCs EsseNcialS

7,50

Espinacs i xampinyons cuits, cruixent
de guanciale, tomàquet fresc i
parmesà

Formatge

La massa de les nostres pizzes està elaborada, amassada i fermentada lentament
a la Rústika, utilitzem mozzarella fresca “fior di latte” que conté un 95% de llet de
vaca. Triem els nostres ingredients amb cura, frescos i de proximitat, sempre que
és possible. El forn de pedra artesà dóna el punt de cocció just i el sabor més
autèntic.

8,00

Mesclum, cirerols, nous, formatge de
cabra, parmesà i panses

Margherita

8,90

Base de tomàquet, mozzarella i
alfàbrega

Prosciuto

Provolone

FuStes
8,50

Llit de tomàquet, provolone al forn i
acabat amb alfàbrega i orenga

Fusta de formatges

8,20

Llesques de tomàquet fresc amb
làmines de mozzarela de búfala

Burrata sobre llit de, ruca, pipes
torrades de girasol i cirerols
caramelitzats

9,80

10,00

9,70

7,90

Lassanya vegetal a base de tomàquet,
albergínia i parmesà ratllat

Pernil i xampinyons

10,70

Base de tomàquet, mozzarella, pernil
dolç i xampinyons

10,90

Base de ricotta, pernil dolç, plegada i
acabada amb un toc de mozarella,
tomaquet i alfàbrega

Amb RecorDs de Mar
Romana

Assortit d’embotits amb focaccia
vermella

Melanzane alla Parmigiana
Burrata

9,00

Assortit de formatges amb pa de pizza
i melmelada

Fusta d’embotits
Capresse de búfala

Calzone

10,70

Base de tomàquet, mozzarella, ceba, i
tonyina

Base de tomàquet, mozzarella i pernil
dolç

FormAtges

Ceba i tonyina

12,90

12,90

Mozarel·la, salmó fumat, olives, ruca
fresca i orenga

Base de tomàquet, mozarel·la,
tàperes,olives, anxoves i orenga

Capriciosa

Salmó

13,70

Base de tomàquet, mozzarella, pernil
dolç, xampinyons, espàrrecs verds i
anxoves fresques de l'Escala

Quan DomiNa el FormatGe
5 formatges

Amb SaBor de CarN i/o EmbOtit
12,70

Base de ricotta, mozarel·la, formatge
blau, formatge de cabra i emmental

Búfala

Selecta

13,50

Stracciatella de burrata, cirerols, ruca
fresca i oli de trufa

Bismark

11,70

Base de tomàquet, mozzarella,
guanciale i ou.

Osona

13,40

12,70

Tomàquet, mozarel·la, albergínia,
pebrot, ceba i butifarra

ContRast Dolç / SalaT

Barbacoa
11,70

Base de tomàquet, mozarel·la, pera,
rocafort i espinacs frescos.

Menorquina

Abril

13,00

Mozzarella, cicerols, formatge de
cabra, nous, oli de romaní i mel

Ruca

Base clàssica, albergínia i butifarra

13,00

Cal escollir una base i tants ingredients com es vulgui
(preu per cada ingredient)

Massa

SobresUrt el RegNe VegEtal
Base de tomàquet, mozarel·la, olives,
albergínia i espinac fresc

8,00

Bases
Vegana

Base de tomàquet, ceba, albergínia,
xampinyons i espinac fresc

12,90

Inferno

13,00

Base tomàquet, mozzarella, spianata
piccante i alfàbrega

Base de salsa barbacoa casolana,
botifarra, pollastre i nduja calabresa

Almogàver

Arrabiata

14,70

Base de tomàquet, ceba, spianata
piccante, guanciale i mortadel·la

1,20

• De ricotta

1,20

• Salsa barbacoa

1,50

Ingredients bàsics

1,00

Pernil dolç, sobrassada, nduja,
mozarel·la, ou, emmental, formalge
blau, parmesà, tonyina, zampinyons,
ceba, cirerols, olives, espinac fresc,
albergínia, tàperes, mèsclum, nous,
espàrrecs, pera ruca, tomàquet fresc,
pebrot, mel, pances

Ingredients premium

2,00

Guanciale, mortadela, butifarra, pernil
salat, pollastre, formatge de cabra,
anxoves, salmó fumat, nutela,
mozarel·la de búfala, vinagreta, oli de
tòfona

PiCants
10,70

• Tomàquet

11,70

Base de tomàquet, mozarel·la,
alfàbrega, pernil salat, parmesà i ruca
fresca

Diabola

11,70

PizZes al gUst

10,70

11,70

Baix camp

Base de salsa barbacoa casolana,
mozzarella, pollastre i guanciale

Base de ricotta, mozarel·la,
sobrassada i mel

Vegetal

12,70

Base de tomàquet, mozarel·la, ceba,
mortadela, sobrassada i alfàbrega.

Base de tomàquet, mozzarella de
búfala, olives, cicerols i alfàbrega

La Rústika

Pagès

12,20

Base de tomàquet, mozarel·la,
spianata piccante, sobrassada i oli
picant

Ingredients especials

• Burrata

3,50

PostRes

BeguDes

Els nostres gelats i sorbets es fabriquen en un obrador artesanal, amb respecte a l’ofici i tradició dels
mestres gelaters. No porten aromes ni colorants artificials, s’elaboren amb llet fresca i la fruita
rigurosament seleccionada pel seu sabor.
Sempre que és possible prové de cooperatives fructícoles.

Gelats

2,90

Lemon Pie

5,20

Xocolata negre, vainilla, stracciatella,
llimona, maduixa

Mousse de llimona, galeta dolça de
mantega i encenalls de pell de llimona

Tiramisú casolà

Mini Gin tònic

5,20

Pastís de formatge

5,20

Partis fred a base de galeta cruixent,
crema de formatge fresc i confitura de
maduixa

Calzone de nutella

1,20

8,70

Massa de pizza farcida de Nutella al
forn i acabada amb sucre glacé

Tallat

1,40

Cafè amb llet

1,60

Got de llet

1,00

Cigaló

3,20

Cobrem un suplement per gel de 0,20

Infusió

1,20

Apletyser

2,60

Aigua amb gas 50cl

1,60

Trinaranjus o aquarius taronja

2,50

Coca cola 33cl

2,20

Aquarius llimona

2,50

Coca cola zero 33cl

2,20

Nestea

2,50

Fanta taronja

2,20

Bitter Kas

2,20

Fanta llimona

2,20

Tònica schweppes o nordic

2,20

Canya 20cl

1,30

Birra Moretti (importació)

3,00

Copa 33 cl

1,90

Roses de Llobregat (artesana)

4,00

Estrella Damm

2,00

IPA 68 (artesana)

4,00

Voll Damm

2,50

Free Damm (sense alcohol)

2,50

Damm Lemon 6-4

2,50

CervEses

CafÈs i InfuSioNs
Cafè

Aigua 50cl

4,00

Seagram’s, tònica Schweppes
premium i llimona

Ou, cafè, saboiardi, i moka

Aigües i RefreScos

1,50

• Camamilla
• Gingebre i llimona
• Poliol Menta
• Regalesia
• Rooibos
• Té negre
• Té verd
• Té vermell
• Tila
• Xoco
Sempre que és possible disposem
d'infusions Artemis o Yogi Tea, amb
herbes procedents d'agricultura ecològica

En cas de demanar per endur un dels
productes no previstos per a take away, es
cobrarà 1€ per l’envàs

ViNs
NegRes

RosAts

3 Fincas

13,50

Petit Nûr

17,50

DO Priorat

D.O. Empordà

Petit Baldomà

13,50

D.O. Costers del Segre

BlaNcs
13,50

Flor de nit

17,50

DO Bellmunt del prior

13,50

DO Empordà

DO Terra Alta

GR174

Cigonyes

Lambrusco rossato

13,50

Dardell

13,50

DO Terra Alta

Dell’Emillia

Troballa
Lambrusco rosso

13,50

Dell’Emiliia

Les terrasses

39,80

17,50

DO Costers del Segre

DO Priorat

Mireia

17,50

DO Penedès

LicOrs
Xerrups ( 3 cl )

Copes i ComBinatS ( 6 cl )

• Limoncello

1,80

• Brandy Torres 5

2,40

• Ginebra

3,10

• Limoncello

3,60

• Brandy Torres 5

4,80

• Ginebra

• Licor d'herbes

1,80

• Vodka Absolut

2,70

• Ginebra Premium

7,20

• Licor d'herbes

3,60

• Vodka Absolut

5,40

• Ginebra Premium

• Grappa

6,60

• Ron

2,70

• Whisky JB

2,50

• Grappa

• Ron

5,40

• Whisky JB

• Patxaran

2,00

• Vermouth

1,00

• Whisky Cardhu

7,10

• Patxaran

4,00

• Vermouth

2,00

• Whisky Cardhu

• Ratafia

3,10

• Frangelico

3,20

• Baileys

2,50

• Ratafia

6,20

• Frangelico

6,40

• Baileys

13,20

*Amb el combinat caldrà afegir l’import del refresc

6,20
14,40
5,00
14,20
5,00

