PASTA

TAPES
•Les nostres patates braves
4,90
•Cassola de xampinyons gratinats
amb mozzarella
4,90
•Calamars a l’Andalusa
6,50
•Plat de formatge Manxec curat
5,00
•Brusqueta italiana: pa torrat amb oli d’oliva,
tomàquet fresc, all i alfàbrega
4,90
•Broqueta de verdures rostides
4,50
•Salmó marinat a l'estil Gravlax amb salsa
ponzu i grills de taronja
9,00
•Gambes amb allada
6,50
•Pebrots del Padró
5,00
•Peix fregit a l’Andalusa
5,50
•Pop a la gallega
10,50
•Musclos al vapor
9,50
•Carpaccio de filet de vedella amb ruca,
parmesà i gelat de mostassa antiga
9,90
•Pissarra d’embotits amb (D.O.): pernil,
llom i xoriço ibéric acompanyats de formatge
Manxec i pa amb tomàquet
19,00
•Plat de pernil de Jabugo i
pa amb tomàquet
16,90

· Spaghetti amb salsa de tomàquet casolana

11,00

· Spaghetti aglio e olio amb bitxo

12,00

· Tagliatelle pesto (alfàbrega, oli d’oliva, all,
parmesà, pinyons i nous)

13,00

· Penne all’arrabbiata (tomàquet, bitxo i all)

11,50

· Spaghetti amb salsa carbonara
(bacó, crema, ou i parmesà)

13,50

· Tagliatelle amb verdures

12,00

· Spaghetti amb salsa bolonyesa (tomàquet i carn) 14,00
· Tagliatelle amb salsa de bolets

14,00

· Tagliatelle amb carbassó i gambes

16,00

ALTRES PASTES, PASTES FARCIDES I AL FORN
· Lasanya casolana de carn

16,00

· Lasanya casolana de verdures

14,00

· Ravioloni de ricotta i espinacs amb mantega de
sàvia i tomàquet xerri

16,00

· Raviolis de foie, bolets, oli de trufa i poma

18,90

RISOTTO
· Risotto de verdures amb mascarpone

15,00

· Risotto de gambes

16,50

· Risotto de bolets del bosc

15,00

AMANIDES
· Amanida caprese: tomàquet, mozzarella i pesto verd
de la casa
8,50
· Amanida mixta: selecció d’enciams, tomàquet, ceba,
pastanaga, pebrot verd i vermell
7,50
· Amanida de formatge de cabra amb poma
8,00
· Amanida Cèsar: enciam, pollastre, parmesà,
tomàquet, croûton i salsa Cèsar
8,90

A Rossini seleccionem
els ingredients de la
màxima qualitat i tots
els nostres plats són
d’elaboració pròpia

SOPES
· Sopa de tomàquet amb verdures i mongetes
· Sopa de marisc, “Cacciucco” tradicional Toscà
· Gaspatxo andalús

5,90
8,50
6,50
PANS

PAELLA

- Elaborem el nostre pa a diari -

(mínim 2 personas / preu per persona)

•Paella mixta: pollastre i marisc
•Paella de verdures de temporada
•Paella de marisc
•Paella de pollastre

19,50
15,00
21,50
17,00

· Pa casolà
· Pa amb tomàquet
· Pa amb all
· Focaccia amb romaní

2,00
2,50
2,50
7,00
Preus: IVA INCLÒS

Aquest establiment disposa d’informació en matèria d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries sobre els plats que ofereix.

PIZZES

CARNS
· Hamburguesa de vedella (200 gr.) amb tomàquet,
enciam, ceba, formatge i patates fregides
15,00

- Elaborem la nostra propia massa · MARGHERITA
(tomàquet, mozzarella, alfàbrega, orenga)

12,50

· PROSCIUTTO
(tomàquet, mozzarella, pernil dolç)

13,50

· Hamburguesa de vedella (200 gr.) amb ruca,
formatge de cabra, ceba caramel·litzada
i patates fregides

16,00

· Hamburguesa de vedella (200 gr.) amb
enciam, tomàquet, ceba fregida, bacó
cruixent, cheddar, maionesa i salsa
barbacoa amb patates fregides

16,00

· Filet Gold amb ravioli de foie, bolets del
bosc i oli de trufa

28,00

· Filet Gold (200 gr.) amb patates al carbó

26,50

· 4 STAGIONI
14,00
(tomàquet, mozzarella, pernil dolç, xampinyons,
carxofes i olives)

· Entrecot de Nebraska (300 gr.) amb
patates al carbó

29,00

· TONNATA
(tomàquet, mozzarella, ceba, tonyina)

· Costelles de xai amb puré de boniato, ametlles i
salsa de sàvia
24,00

· PROSCIUTTO E FUNGHI
14,00
(tomàquet, mozzarella, pernil dolç, xampinyons)
· HAWAIANA
(tomàquet, mozzarella, pernil dolç i pinya)

13,50

· DIAVOLA
14,50
(tomàquet, mozzarella, pernil dolç i llonganissa picant)

14,00

· 4 FORMAGGI amb o sense tomàquet
14,50
(tomàquet, mozzarella, gorgonzola, Emmental
i Grana Padano)
· POMODORINI
14,00
(tomàquet xerri, mozzarella, ruca i Grana Padano)
· BARBACOA
14,00
(mozzarella, carn picada, bacó, ceba, salsa barbacoa)
· CALZONE CLASSICO
15,50
(tomàquet, mozzarella, ricotta, pernil dolç, xampinyons)
· CALZONE FANTASIA
(tomàquet, mozzarella, pernil dolç, bacó,
xampinyons, llonganissa picant)

16,00

PEIXOS
· Llagostins a la planxa amb sal Maldon

16,00

· Pop a la brasa amb puré trufat

17,00

· Salmó a la planxa amb bròquil, pastanaga i
maionesa cítrica de yuzu

18,90

· Llom de tonyina vermella a la brasa

amb carbassó i espàrrecs verds
MENÚ INFANTIL (nens fins als 12 anys)

23,90

· Entrecot de bou (400 gr.) amb patates al carbó 26,00

SALSES EXTRA Y GUARNICIONS
· Pebre verd
· Bolets
· Demi-glace (salsa de carn)
· Patates fregides casolanes
· Verdures saltejades
POSTRES
· Sorbet de llimona o gerds o mango
· Gelat (una bola): xocolata o vainilla o maduixa
· Crema catalana
· Tiramisú de la casa
· Panacota de xocolata blanc amb fruits del bosc
· Brownie de xocolata i nous (servit amb gelat
de vainilla i nata)
· Profiterols amb xocolata calenta
· Banana split
· “Ravioli” de pinya farcit amb sorbet de coco
vegà y salsa de fruita de la passió

12,90

A escollir: 1 plat + 1 postre + 1 refresc
· Spaghetti amb tomàquet o Bolonyesa o Hamburguesa
100% vedella o Mini pizza prosciutto o margherita
· Gelat o Brownie de xocolata i nous
· Refresc

1,50
1,50
1,50
3,50
4,50

2,50
2,50
6,50
7,00
6,50
7,00
5,00
7,50
6,00

CAFÈS
•Cafè espresso

2,00

•Cappuccino

3,00

•Cafè irlandès

5,50

•Cafè amaretto

5,00
Preus: IVA INCLÒS

Per a la seva seguretat, si vosté és al·lèrgic o intolerant a algun aliment, consulti el personal pels processos d’elaboració dels diferents plats.

