
CO 

QUES  

PER EMPORTAR 
I A CASA NOSTRA 
 
100 % 
CASOLANES, 
IMPERFECTES… 
AMB PRODUCTES  
DEL MERCAT 
 
 
INGREDIENTS: 
Farina, aigua, oli d’oliva, i un pèl de sal i llevat. 
Les deixem reposar una estona, i les posem al forn. 
Aquest és tot el nostre secret... 

 
NITS DE DIJOUS  
A DISSABTE 
I VIGÍLIES 
 
VINE A RECOLLIR-HO FINS LES 22.30 h 
Carrer Recreo 9 de Vilanova i la Geltrú 

O TE LES FEM ARRIBAR 
FINS LES 22:30 h 
(segons disponibilitat) 

 

SI TENS AL·LÈRGIES 
A ALGÚN ALIMENT 
O N’EVITES D’ALTRES 
PARLA AMB NOSALTRES 
 
 
COMANDES  

654 60 60 79 
acceptem BIZUM ! 

 
L’ARTIGA 
Cuina de la terra 

 
 

 



AVUI  
TENIM... 
 
LA D’EN PERE EL PASTOR   
porta tomàquet natural laminat, formatge manxec 
i anxoves del Cantàbric per sobre  ________ 10,00 € 
 

LA DEL MOSSÈN MIQUEL 
amb pernil de gla i encenalls de parmesà, ruca  
i tomàquet laminat i ruca, tot batejat  
amb oli d’alfàbrega _____________________14,00 € 
 

LA DE L’ESCOLÀ 
com la del Mossèn Miquel, però amb pernil bo  
del país: un clàssic de l’ARTIGA  __________ 10,50 € 
 

LA DE LA TIETA FINA  
de vegetals de temporada a la graella, ja sigui  
albergínia, carbassó, pastanaga, tomàquet natural  
escalivat, i un raig d’oli de romaní.  
Demana per les variants _________________ 8,90 € 

 

AMB PEBROTS  
d’albergínia i pebrot vermell escalivat, amb camembert  
fos i melmelada de tomàquet per sobre _____10,50 € 
 

LA DELS DIMECRES 
amb verat (ric en omega 3), ceba confitada,  
tomàquet natural i “donostiarra”  ___________10,50 € 
 

LA DE VIGÍLIES 
porta bacallà sobre llit de cremós de patata, espinacs 
frescs i un grapat de panses i pinyons  ______13,50 € 
 

L’ASSENYALADA 
amb confit d’ànec, ceba confitada, fruits vermells i ruca.  
Pels moments especials!! ________________11,90 € 
 

LA VEÏNA TAFANERA 
ella sempre diu: “el millor secret,  
és el que no s’explica....” 
aquesta coca porta secret de porc, tomàquet natural     
laminat, “romesco” i ruca _________________12,90 € 
 

LA DEL SENYORET IGNASI 
amb entrecot laminat D.O. Vaca Rubia Gallega,  
tomàquet natural i reducció d’Oporto _______ 17,60 € 

 

LA D’EN ROC 
una base de tomàquet i a sobre bacó, ceba confitada  
i extra de formatge fos, en aquest ordre ______ 9,50 € 
 

DE LA PLANA 
una botifarra negra esparracada amb ceba confitada  
i daus de poma saltada per sobre  __________ 9,50 € 

 
LA DE CAN SALADA 
amb làmines de papada de porc, ceba confitada,  
ceba cruixent i allioli negre _______________10,50 € 
 
 
 



AL  

MIG  

PER EMPORTAR 
I A CASA NOSTRA 
 

CALMA 
tots els recipients que portes a la bossa, son compostables 
 

 
UNA MICA  
DE ... 
 
PERNILET de gla  _______________________ 13,50 € 

ESPETEC A PEÇA (aprox. 200 gr) 
Qui el talla, s’emporta la millor part  ____________  10,00 € 
LES PATATES DE LA NÚRIA  
amb tomàquet de xup-xup i allioli negre __________ 4,90 € 
POTA DE POP, ENRABIAT 
a la graella, amb “papas arrugás” ______________ 16,50 € 
CROQUETES BONES  
de rostit, una per cada dit de la mà  ______________7,70 € 
CALAMARSETS FRESCS 
fregits, amb maionesa de llimona a banda  ________9,50 € 
GRAELLADA DE VERDURES  
de temporada, i salseta “romesco”______________10,90 € 
FORMATGE CAMEMBERT ARREBOSSAT 
amb fruits secs i melmelada de temporada  ________8,70 € 

 
 
 

LES AMANIDES, 
EN BOL 

 
DEL PAGESOT  
fulles d’enciams i espinacs, tomàquet, carbassó,  
pebrot vermell, xampinyons, pastanaga i ceba.  
És l’amanida verda de tota la vida,  
però més “PREMIUM” _________________________7,50 € 

 
DEL CAPDAMUNT  
amb fulles d’enciams, amb formatge de cabra, fruits secs  



i vinagreta de figues. A casa ens agrada tèbia ______9,90 € 
 
DE CAN CORRAL 
fulles d’enciams, amb pollastre, bacó, encenalls  
de parmesà, la nostra salsa “pesto” i crostons  _____10,50 € 

 
DEL “BOTICARI” 
porta fulles fresques amb quinoa, taronja,  
formatge feta, tomàquet sec, ceba vermella  
i vinagreta de fruits secs.  
La gent moderna li diu “HEALTHY”  ______________10,50 € 
 

ELS OUS, 
ESTRELLATS 
 

DEL MASOVER  
amb encenalls de pernill de gla  _____________________9,90 € 
DE LA GEGANTA 
amb tòfona melanosporum  ________________________12,00 € 
DEL MARTINET 
amb sobrassada ibèrica  ___________________________7,50 € 

 

LES TRUITES I REMENATS 
 

ESCULL COM MÉS T’AGRADIN ELS OUS, REMENATS O EN TRUITA, TOMBA I TOMBA, O BEN CUITA. 
I sí. totes les nostres galliles són felices :-) 
 
A LA PAISANA   _______________________________6,90 € 

DE PATATA amb ceba o sense  ____________________6,90 € 

DE MONGETA I BOTIFARRA NEGRA  ___________6,90 € 

DE FORMATGE  _______________________________ 4,90 € 

DE TEMPORADA ALTA avui al mercat hi havia..._____6,90 € 

 

 
FEM-HO 
RODÓ 
 
COCA DE CREMA CREMADA  
amb poma saltada ________________________________4,80 € 

COCA AMB XOCOLATA, oli d’oliva i sal ____________5,60 € 
PASTÍS DE FORMATGE al tall i fruits vermells  _______4,80 € 
IOGURT amb galeta Maria i melmelada del temps ______4,20 € 
SORBET de les llimones del pati ____________________4,80 € 
MÚSIC amb moscatell o sense _____________________4,90 € 

 
 
una coseta… 

PAREU-VOS  
TAULA 
TANQUEU  
TELÈFONS 
I BON  
PROFIT !! 
 


