
Disposem d’una gran varietat de menús 
per gaudir dels nostres plats a un preu realment baix:

Disposem d’una gran varietat de menús 
per gaudir dels nostres plats a un preu realment baix:



-Una amanida grega gran, per cada 4 persones.

-Un formatge provolone fos al forn per cada 4 persones.

-Xoricets i llonganissa de l’Alforja a la brasa.

-Pa torrat elaborat a la pizzeria.

-Una pizza diferent, cada 2 persones a elecció del pizzaiolo.

-Es podrà repetir pizza!

Postre :

-Una ració de pizza de xocolata.

-Una ració de pizza de dolç de llet.

Begudes a escollir entre:

-Individual: refresc o cervesa.

-Per cada 3: sangria de litre, lambrusco o ampolla de vi (Clos Montblanc Castell).

+ Cafès
+ Chupitos

menÚ per a grups
 Mínim 4 persones (Menú degustació)

INCLOU:

-Una amanida grega gran, per cada 4 persones.

-Un formatge provolone fos al forn per cada 4 persones.

-Xoricets i llonganissa de l’Alforja a la brasa.

-Pa torrat elaborat a la pizzeria.

-Una pizza diferent, cada 2 persones a elecció del pizzaiolo.

-Es podrà repetir pizza!

Postre :

-Una ració de pizza de xocolata.

-Una ració de pizza de dolç de llet.

Begudes a escollir entre:

-Individual: refresc o cervesa.

-Per cada 3: sangria de litre, lambrusco o ampolla de vi (Clos Montblanc Castell).

+ Cafès
+ Chupitos

Preu:
12’50 €

 (per persona)



alforja

-Un formatge provolone fos al forn.

-Pa torrat elaborat a la pizzeria.

–Una pizza amb 3 ingredients a escollir.

-Llesca de llonganissa de l’Alforja amb pa i tomàquet.

Begudes a escollir entre:

- Beguda individual refresc o cervesa.

- Sangria de litre, lambrusco o ampolla de vi (Clos Montblanc Castell).

menÚ de l’alforja
Mínim 2 persones.

 

INCLOU:

-Un formatge provolone fos al forn.

-Pa torrat elaborat a la pizzeria.

–Una pizza amb 3 ingredients a escollir.

-Llesca de llonganissa de l’Alforja amb pa i tomàquet.

Begudes a escollir entre:

- Beguda individual refresc o cervesa.

- Sangria de litre, lambrusco o ampolla de vi (Clos Montblanc Castell).

Preu:
11’50 €

 (per persona)



-Amanida gran a escollir entre grega, tonyina o pollastre i pinya.

-Fondue (cassola amb 300 g de formatges fosos al forn) amb mozzarella, gouda, 
camembert i roquefort o cheedar.

-Pa torrat elaborat a la pizzeria.

-Pizza amb 3 ingredients a escollir.

Begudes a escollir entre:

- Beguda individual refresc o cervesa.

- Sangria de litre, lambrusco o ampolla de vi (Clos Montblanc Castell).

menÚ de la fondue
Mínim 2 persones.

 

INCLOU:

-Amanida gran a escollir entre grega, tonyina o pollastre i pinya.

-Fondue (cassola amb 300 g de formatges fosos al forn) amb mozzarella, gouda, 
camembert i roquefort o cheedar.

-Pa torrat elaborat a la pizzeria.

-Pizza amb 3 ingredients a escollir.

Begudes a escollir entre:

- Beguda individual refresc o cervesa.

- Sangria de litre, lambrusco o ampolla de vi (Clos Montblanc Castell).

Preu:
11’50 € 

(per persona)



1r:

-Una amanida verda individual.

2n:

-Una pizza margarita amb 2 ingredients a escollir.

Beguda

-Beguda individual: refresc, cervesa o copa de vi (Clos Montblanc Castell).

-Una amanida grega gran, per cada 4 persones.

-Un formatge provolone fos al forn per cada 4 persones.

-Xoricets i llonganissa de l’Alforja a la brasa.

-Pa torrat elaborat a la pizzeria.

-Una pizza diferent, cada 2 persones a elecció del pizzaiolo.

-Es podrà repetir pizza!

Postre :

-Una ració de pizza de xocolata.

-Una ració de pizza de dolç de llet.

Begudes a escollir entre:

-Individual: refresc o cervesa.

-Per cada 3: sangria de litre, lambrusco o ampolla de vi (Clos Montblanc Castell).

+ Cafès
+ Chupitos

menÚ pizzer

INCLOU:

1r:

-Una amanida verda individual.

2n:

-Una pizza margarita amb 2 ingredients a escollir.

Beguda

-Beguda individual: refresc, cervesa o copa de vi (Clos Montblanc Castell).

Preu:
9 €

menÚ per a grups
 Mínim 4 persones (Menú degustació)

INCLOU:

-Una amanida grega gran, per cada 4 persones.

-Un formatge provolone fos al forn per cada 4 persones.

-Xoricets i llonganissa de l’Alforja a la brasa.

-Pa torrat elaborat a la pizzeria.

-Una pizza diferent, cada 2 persones a elecció del pizzaiolo.

-Es podrà repetir pizza!

Postre :

-Una ració de pizza de xocolata.

-Una ració de pizza de dolç de llet.

Begudes a escollir entre:

-Individual: refresc o cervesa.

-Per cada 3: sangria de litre, lambrusco o ampolla de vi (Clos Montblanc Castell).

+ Cafès
+ Chupitos

Preu:
12’50 €

 (per persona)



-Un formatge provolone fos al forn.

-Pa torrat elaborat a la pizzeria.

–Una pizza amb 3 ingredients a escollir.

-Llesca de llonganissa de l’Alforja amb pa i tomàquet.

Begudes a escollir entre:

- Beguda individual refresc o cervesa.

- Sangria de litre, lambrusco o ampolla de vi (Clos Montblanc Castell).

1r plat a escollir:

– Amanida verda (enciam, tomàquet, ceba, pastanaga, pebrot, blat de moro i olives).

– Amanida d’espinacs amb nous, pipes i panses.

2n plat a escollir:

–Llesca d'escalivada (pebrot i albergínia al forn).

– Llesca vegetal (pa torrat amb tomàquet, enciam, ceba, rodanxes de tomàquet i pebrot escalivat).

– Lasanya Victoriana (lasanya d’espinacs, panses i pinyons, amb xampinyons, blat de moro, pebrot, ceba i 
carxofa al forn, tot banyat amb salsa de tomàquet natural).

– Espaguetis da la foresta (salsa de tomàquet amb ceba i xampinyons).

– Espaguetis de l’horta (cassola d’espaguetis al forn amb ceba, albergínia, xampinyons, blat de moro, 
pebrot i carxofa tot banyat en salsa de tomàquet).

– Pizza al gust (massa elaborada sense llet), amb oli d’oliva verge extra amb una base de rodanxes de 
tomàquet sobre la qual pot afegir 3 dels següents ingredients:

Blat de moro, all, pebrot, tàperes, albergínia, carxofa, ceba, nous, xampinyons, plàtan, pinya i olives.

Beguda:

-Beguda individual: refresc, cervesa o copa de vi (Clos Montblanc Castell).

menÚ de l’alforja
Mínim 2 persones.

 

INCLOU:

-Un formatge provolone fos al forn.

-Pa torrat elaborat a la pizzeria.

–Una pizza amb 3 ingredients a escollir.

-Llesca de llonganissa de l’Alforja amb pa i tomàquet.

Begudes a escollir entre:

- Beguda individual refresc o cervesa.

- Sangria de litre, lambrusco o ampolla de vi (Clos Montblanc Castell).

Preu:
11’50 €

 (per persona)

menÚ vegÀ
PRODUCTES 

100% NATURALS 

INCLOU:

1r plat a escollir:

– Amanida verda (enciam, tomàquet, ceba, pastanaga, pebrot, blat de moro i olives).

– Amanida d’espinacs amb nous, pipes i panses.

2n plat a escollir:

–Llesca d'escalivada (pebrot i albergínia al forn).

– Llesca vegetal (pa torrat amb tomàquet, enciam, ceba, rodanxes de tomàquet i pebrot escalivat).

– Lasanya Victoriana (lasanya d’espinacs, panses i pinyons, amb xampinyons, blat de moro, pebrot, ceba i 
carxofa al forn, tot banyat amb salsa de tomàquet natural).

– Espaguetis da la foresta (salsa de tomàquet amb ceba i xampinyons).

– Espaguetis de l’horta (cassola d’espaguetis al forn amb ceba, albergínia, xampinyons, blat de moro, 
pebrot i carxofa tot banyat en salsa de tomàquet).

– Pizza al gust (massa elaborada sense llet), amb oli d’oliva verge extra amb una base de rodanxes de 
tomàquet sobre la qual pot afegir 3 dels següents ingredients:

Blat de moro, all, pebrot, tàperes, albergínia, carxofa, ceba, nous, xampinyons, plàtan, pinya i olives.

Beguda:

-Beguda individual: refresc, cervesa o copa de vi (Clos Montblanc Castell).

Preu:
12 €



Primer:

- ½ Pizza margarita amb un ingredient a escollir.

Segon, a escollir entre:

- ½ Llesca de pa amb tomàquet amb llonganissa de 
l’Alforja  i allioli per acompanyar.

- O bé, un Franfunchi amb mozzarella 
(frankfurt envoltat de massa de pizza, tipus calzone).

Postre: 

- Geladet Pizza Boscos.

Beguda: 

- Refresc a escollir.
 

-Amanida gran a escollir entre grega, tonyina o pollastre i pinya.

-Fondue (cassola amb 300 g de formatges fosos al forn) amb mozzarella, gouda, 
camembert i roquefort o cheedar.

-Pa torrat elaborat a la pizzeria.

-Pizza amb 3 ingredients a escollir.

Begudes a escollir entre:

- Beguda individual refresc o cervesa.

- Sangria de litre, lambrusco o ampolla de vi (Clos Montblanc Castell).

menÚ de la fondue
Mínim 2 persones.

 

INCLOU:

-Amanida gran a escollir entre grega, tonyina o pollastre i pinya.

-Fondue (cassola amb 300 g de formatges fosos al forn) amb mozzarella, gouda, 
camembert i roquefort o cheedar.

-Pa torrat elaborat a la pizzeria.

-Pizza amb 3 ingredients a escollir.

Begudes a escollir entre:

- Beguda individual refresc o cervesa.

- Sangria de litre, lambrusco o ampolla de vi (Clos Montblanc Castell).

Preu:
11’50 € 

(per persona)

menÚ infantil
 Només per a nens i nenes menors de 12 anys 

(o 6.307.500 minuts). 

INCLOU:

Primer:

- ½ Pizza margarita amb un ingredient a escollir.

Segon, a escollir entre:

- ½ Llesca de pa amb tomàquet amb llonganissa de 
l’Alforja  i allioli per acompanyar.

- O bé, un Franfunchi amb mozzarella 
(frankfurt envoltat de massa de pizza, tipus calzone).

Postre: 

- Geladet Pizza Boscos.

Beguda: 

- Refresc a escollir.
 

Preu:
 7,50 €



postres, copes i cafÈs

pizza boscos

Crepe de xocolata  .........................................  4’60€
Crepe de dolç de llet   ...................................  4’60€
Crepe de sucre  ................................................  4’60€
Crepe fred/calent: amb bola de vainilla, 
banyat amb xocolata calenta  ....................  5’40€

Frank Sinatra  ...........................  3’10€
Flam d’ou amb nata  ......................................  3’85€
Flam d’ou amb dolç de llet  .........................  3’85€
Flam d’ou amb nata i nous  .........................  4’85€

Suiza
(½ pizza de xocolata amb nata).................................  3’40€

Bariloche
(½ pizza de dolç de llet amb nata) ...........................  3’40€

Juanita Banana
(½ pizza de dolç de llet amb plàtan) .......................  3’75€

La ilustrisima pizza de la republica bananera
(½ pizza de xocolata amb plàtan) .............................  3’75€

(Pastís de xocolata amb xocolata desfeta) ............  3’60€

  ..................................  3’50€

(farcits amb xocolata, 4 unitats)  ...............................  3’10€

Sola  .....................................................................  2’90€
Amb xocolata, dolç de llet, 
mel o melmelada   ..........................................  3’10€

Nata amb nous   ..............................................  3’85€
Geladets Pizza Boscos
(Vainilla, xocolata, maduixa o llimona) ...................  1’30€
Gelats Nestlé  ...................................................  2’20€

“Xupito”  .............................................................  1’50€
Copa Cognac  ...................................................  2’75€
Copa amb gel (got de tub)  .........................  4’50€ 
Combinat  ..........................................................  5’00€

Got de llet  .........................................................  1’00€
Colacao ..............................................................  1’40€
Café  .....................................................................  1’15€
Tallat  ...................................................................  1’25€
Café amb llet  ...................................................  1’45€
Café americà  ....................................................  1’30€
Café irlandés  ....................................................  4’90€
Café bombó  .....................................................  1’50€
Infusions  ...........................................................  1’45€

Crepes

Crepe de xocolata  .........................................  4’60€
Crepe de dolç de llet   ...................................  4’60€
Crepe de sucre  ................................................  4’60€
Crepe fred/calent: amb bola de vainilla, 
banyat amb xocolata calenta  ....................  5’40€

Flams

Frank Sinatra  ...........................  3’10€
Flam d’ou amb nata  ......................................  3’85€
Flam d’ou amb dolç de llet  .........................  3’85€
Flam d’ou amb nata i nous  .........................  4’85€

Pizzes dolces

Suiza
(½ pizza de xocolata amb nata).................................  3’40€

Bariloche
(½ pizza de dolç de llet amb nata) ...........................  3’40€

Juanita Banana
(½ pizza de dolç de llet amb plàtan) .......................  3’75€

La ilustrisima pizza de la republica bananera
(½ pizza de xocolata amb plàtan) .............................  3’75€

Pastís Pizza Boscos
(Pastís de xocolata amb xocolata desfeta) ............  3’60€

Crema de llimona  ..................................  3’50€

Petit “Calzone”
(farcits amb xocolata, 4 unitats)  ...............................  3’10€

Pannacota
Sola  .....................................................................  2’90€
Amb xocolata, dolç de llet, 
mel o melmelada   ..........................................  3’10€

Varis

Nata amb nous   ..............................................  3’85€
Geladets Pizza Boscos
(Vainilla, xocolata, maduixa o llimona) ...................  1’30€
Gelats Nestlé  ...................................................  2’20€

Copes

“Xupito”  .............................................................  1’50€
Copa Cognac  ...................................................  2’75€
Copa amb gel (got de tub)  .........................  4’50€ 
Combinat  ..........................................................  5’00€

Cafès

Got de llet  .........................................................  1’00€
Colacao ..............................................................  1’40€
Café  .....................................................................  1’15€
Tallat  ...................................................................  1’25€
Café amb llet  ...................................................  1’45€
Café americà  ....................................................  1’30€
Café irlandés  ....................................................  4’90€
Café bombó  .....................................................  1’50€
Infusions  ...........................................................  1’45€


