RESTAURANT ITALIÀ

WISH LIST
SANT MEDIR, 8. BARCELONA

MENÚS DE GRUP
93-518-09-22 / HOLA@AMASSAME.COM
WWW.GRUPOABRASSAME.COM/AMASSAME

Pizzes

RESTAURANT ITALIÀ

WISH LIST
SANT MEDIR, 8. BARCELONA
CATALÀ

Pasta
Fresca

PASTA

Les més FRESQUES, fetes a mà amb farina orgànica de VIC i ous ecològics

12,50
PAPARDELLE
amb ceps i formatge
parmesà

15,50
PENNE XXL
fruti di mare amb cloïsses,
calamars i musclos

BUCATINI
12,50 TAGLIATELLE
a la bolonyesa amb vedella al pesto i cherries
de Girona, bacó i pernil serrà

12,00
ESPAGUETIS
a la carbonara amb ou,
guanchiale i pecorino

12,50

10,00
TAGLIATELLE
amb pomodoro i alfàbrega

FUSILLOTI
12,75
al nero di sèpia amb
champis, espinacs, gambes,
romesco i oli picant

PENNE
12,50
als 4 formatges
blau, emilgrana, taleggio i
mascarpone

RAVIOLIS
13,00
farcits de carbassa amb
amaretto i carquinyoli amb
salsa de mantega amb tòfona

RAVIOLIS
13,50
farcits de carbonara amb
crema de ceps

RAVIOLIS
14,00
d’espirulina farcits de
llagostins i ceps amb
curri lleuger de coco i llima

RAVIOLIS
14,50
farcits de pernil, formatge de
cabra i figues amb salsa de
nous

PIZZES

PISCOLABIS I COMPARTEIX per anar obrint boca
4,50
FOCACCIA
amb romaní, ceba, pesto i
tomàquets secs

PATATES
4,30
a la italiana amb guanchiale
i salsa casolana de tomàquet

BURRATA
fresca de búfala

8,90
MORTADEL-LA
gran reserva amb tòfona
negra, parmesà reggiano i
grisines

7,40
PROVOLONE
amb base de tomàquet,
orenga, sal i pebre

9,60
ESPAGUETIS
estrellats amb ous ferrats
amb punta, encenalls de
pernil ibèric i tòfona

8,40
TATIN
de burrata i tomàquets
cherries

9,90
AMANIDA
camperola amb mesclum,
parmesà, bacó, ceba,
pastanaga i crostons

10,90
AMANIDA
amb quinoa, alvocat,
maduixes, nabius, taronja
i pipes de carbassa

13,90
TABLA D'EMBOTITS D.O. ITALIANS
Finocchiona, bresaola, spianata picant, coppa di testa i spianata romana
14,90
TABLA DE FORMATGES D.O. ITALIANS
Asiago, taleggio, fontina, mascarpone, gorgonzola i parmesà

Fetes amb farina orgànica de massa mare, de fermentació llarga (48 hores)
i en forn de pedra, per aconseguir el punt cruixent perfecte

9,50
MARGARITA
Tomàquet + mozzarella
fresca

11,50
DE LʼHORT
Tomàquet + mozzarella + remolatxa + champis + espinacs
+ ceba + carbassó + cherries

13,00
5 FORMATGES
Mozzarella + fontina +
mascarpone + taleggio +
formatge blau

13,00
RÚSTICA
Mozzarella + salsitxes +
gorgonzola + nous +
ceba + pebrot vermell

16,00
PAGESA
Mozzarella + pernil ibèric +
foie fresc + ruca +
compota de figues

ROCCO-CÓ
13,50
Tomàquet + mozzarella +
xoriço picant + pesto vermell +
ou de corral

A LA MUNTANYA 12,50
Tomàquet + mozzarella +
bacó + tomàquets secs +
formatge de cabra + ruca

MARINA
12,75
Tomàquet + anxoves +
tàperes + olives kalamata +
formatge parmesà

NORUEGA
14,25
Mozzarella + ruca +
salmó fumat + ricotta +
oli d'alfàbrega

14,50
BURRATA
Tomàquet + burrata +
cherries + ruca

CALZONE
14,75
Tomàquet + mozzarella +
pernil dolç + ceba +
champis + albergínia

13,75
PITIUSA
Mozzarella + sobrassada +
taleggio + ruca + farigola +
mel

10,00
YORK
Tomàquet + mozzarella +
pernil dolç

BARBACOA
13,00
Mozzarella + carn picada de
vedella + ceba + bacó +
salsa barbacoa

EXTRES per ingredient 1,45
pernil dolç - ceba - bacó
xampinyons - carn picada
xoriço - ou - tonyina - pinya sobrassada - anxoves

DEMANA LA TEVA PIZZA AMB MOZZARELLA FRESCA SENSE LACTOSA PER 4,50 € MÉS

9,20

PÀ ROMÀ
Amb oli d'oliva, romaní i sal

1,45

CARN
POSTRES CASOLANS fets amb amor

Entrecot de vedella de Girona amb ruca, formatge parmesà i patates

14,90

PANNA COTTA
4,95
amb crumble de pistatxos i
chutney de nabius

TIRAMISÚ
a la italiana

4,95

BROWNIE
4,95
de xocolata i gelat de
vainilla

GELAT
de pistatxo

SORBET
de llimona expremut

4,20

GELAT
de xoco virutes

4,20

4,20

MENÚ PER ALS MÉS PETITS & MENÚS PER A GRUPS
RESERVES
93-518-09-22 / hola@amassame.com
www.grupoabrassame.com/amassame
@grupoabrassame

AMASSAME
EN CASA
www.grupoabrassame.com/amassameensasa

