PRODUCTES SENSE
LACTOSA

PER PICAR
2,30 €



Pa torrat amb all i tomàquet –



Xoricets a la brasa –



Mixt: Xoricets i llonganissa a la brasa amb pa torrat i allioli –

4,25 €
5,50 €

AMANIDES


Amanida verda: Enciam, ou dur, ceba, pastanaga, moresc,
tomàquet, cogombre i olives





Amanida de tonyina: Base de l’amanida verda amb tonyina









4,65 €
Gran – 8,15 €
Individual –

Amanida de pollastre: Enciam, pollastre i salsa rosa




3,95 €
Gran – 5,80 €
Individual –

4,20 €
Gran – 7,25 €
Individual –

Amanida de pollastre i pinya: Enciam, pollastre, pinya i salsa
rosa
· Individual · Gran – 7,30 €
Amanida de la casa: Base de l’amanida verda amb mozzarella
ratllada senselactosa



4,65 €
Gran – 8,15 €
Individual –

Amanida de rull de cabra: Espinacs, rull de cabra fos al forn i nous

4,85 €
· Gran – 8,40 €
· Individual –

MENÚ PIZZER
INCLOU:
1r:
-Una amanida verda individual

2n:
-Una pizza margarita amb 2 ingredients a escollir.
(massa i mozzarella sense lactosa)
Beguda
-Beguda individual: refresc, cervesa o copa de vi (Clos Montblanc Castell).

Preu:
9,25€

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.
(massa i mozarella sense lactosa)

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 €

PIZZES
A Pizza Boscos pots muntar-te la pizza que més t’agradi escollint els
ingredients que vols incloure. La pizza Margarita és la base
(mozzarella, tomàquet, orenga i olives) i a partir d’aquí pots fer les
combinacions que més t’agradin amb els ingredients que tenim
sense lactosa:
Alls naturals
Albergínies
Anxoves
Bacó
Botifarra blanca
Carn de vedella
Carxofes
Ceba
Chedar
Espinacs
Frankfurt
Gambes
Llonganissa de l’Alforja
Mel
Moresc
Nous
Olives
Ou dur
Ou ferrat

Pebrot
Peperoni
Pernil dolç
Pernil salat
Pinya
Pollastre
Plàtan
Rodanxes de tomàquet
Rull de Cabra
Salmó
Salsa de tomàquet
Salsa barbacoa
Sobrassada
Tàperes
Tonyina
Xampinyons
Xistorra
Xoriço

PASTES
A continuació podeu veure la varietat de pasta que tenim:




Espaguettis a l’ou – 5,85 €
Tortelinis farcits de carn – 7,90 €
Capelettis de xampinnyons – 8,50

€

*Salsa per acompanyar inclosa en el preu: tomàquet amb tonyina,
bolonyesa, pesto i napolitana.

LLESQUES


Llesca de llonganissa de l’Alforja a la brasa



Llesca de xistorra a la brasa



Llesca de pa amb tomàquet, tonyina i pebrot



Llesca d’escalivada amb anxoves i olives

–

–

8,35 €

6,95 €

–

–

6,85 €

7,35 €

CARNS A LA BRASA


¼ de pollastre a la brasa: Cuixa de pollastre amb allioli
 Sol – 7,40 €
 Amb guarnició – 9,90 €



Xurrasco de vedella: Costella de 350 grams aproximadament
amb allioli i salsa chimichurri
 Sol – 10,45 €
 Amb guarnició – 12,95 €



Bife: 300 grams aproximadament de carn de vedella amb allioli
i salsa chimichurri
 Sol – 12,60 €
 Amb guarnició – 15,60 €



Bistec de vedella: 200 grams aproximadament de carn amb
allioli i salsa chimichurri
 Sol – 8,10 €
 Amb guarnició – 10,60 €



Llonganissa de l’Alforja: amb allioli
 Sol – 7,90 €
 Amb guarnició – 10,90 €

La guarnició inclou patates al caliu, escalivada i panotxa. Tot i així, es pot demanar amb
amanida.

