
Croquetes casolanes de pernil i pollastre 

( 6 unitats )  

9,00 

Pa de pizza amb anxoves  13,50 

Pa de pizza amb pernil ibèric de glà   19,00 

Pa de pizza amb oli, romaní i sèsam 4,50 

Pa torrat amb tomàquet  ( 1 ració ) 2,50 

Xoricets ibèrics al forn  8,00 

Xipironets fregits   14,00 

Pebrots de Padrón   8,00 

Gambes a l’allet  17,00 

Patates fregides  4,25 

Olives trencades  4,00 

Calamars a la romana o a l’andalusa 19,00 

Amanida de l’hort de casa ( mesclum, tomàquet, ceba, 

olives, pastanaga, margallons, espàrrecs i tonyina) 

8,25 

Amanida Caminetto ( amanida de l'hort+ mozzarella, em-

mental, manxec i endívies ) 

12,50 

Amanida de tomàquet, mozzarella de búfala i orenga   11,95 

Amanida de verds amb formatge de cabra , encenalls de 

salmó, fruita i vinagreta de mel   

14,00 

Amanida de tomàquets, olives i anxoves  14,00 

Amanida tèbia amb pernil ibèric de glà (mèsclum, nous, 

bacon, margallons, espàrrec verd, pinyons i pernil ibèric) 

18,00 

Amanida de mesclum, pera, gorgonzola i saltat de pernil 

amb vinagreta de mostassa a l'antiga 

14,50 

Burrata amb oli d'oliva, ruca i tomàquet 15,95 

Foie mi cuit d’ànec amb torradetes  18,00 

Carpaccio de bacallà amb olivada, parmesà  

i pesto de ruca 

17,00 

Carpaccio de vedella amb encenalls de par-

mesà i llàgrimes de foie  

17,00 

Salmó fumat amb torradetes  19,00 

“Melanzane” a la parmesana (albergínies al forn)  14,00 

Provolone a la planxa amb confitures i torradetes 13,50 

Provolone al forn amb tomàquet i focaccia  13,50 

“Parmigiano” reggiano fregit  13,50 

Espàrrecs verds del temps del país a la brasa  13,00 

Canelons casolans al forn  13,00 

Musclos al vapor  11,00 

Per començar... 
Les nostres amanides  

Els entrants freds 
Els entrants calents 

Si teniu alguna intolerancia alimentària o 

al.lèrgia, preguem ens ho comuniqueu 

Picant 

Vegà 

Preus amb 10% d’I.V.A inclòs. 

Les nostres pastes fresques farcides                                  

Risotto 

Risotto de funghi porcini amb escalopa 

de foie i cruixent de parmesà 

19,00 

Carta sense gluten  
Confirmeu amb el cambrer tot els plats que han de ser lliures de gluten per evitar possibles contaminacions. 

Ravioli de pernil a la bolognesa  10,95 

Ravioli de pernil als quatre formatges amb encenalls de salmó  13,50 

Tenim diferents pans sense gluten:      3,50 

Focaccia d’oli d’oliva    Pa rústic       Individual “the only” 



La pasta 

L'ossobuco de vedella del Caminetto amb spaghetti o amb patates  21,00 

Filet de vedella a la salsa del cafè de Roma  24,20 

Entrecot de vedella amb crema de formatge blau 21,00 

Costelles i mitjanes de xai a la brasa  16,00 

Cabrit arrebossat amb guarnició  17,00 

Secret de porc ibèric a la brasa 16,00 

Carn a la milanesa  13,00 

Carn a la bolognesa al forn(llom, salsa bolognesa, pernil del país i mozzarella)  13,00 

Carn a la siciliana al forn (llom, tomàquet, espàrrec blanc i mozzarella)  13,00 

¼ de pollastre a la brasa  9,50 

Llenguado fresc:  - a la planxa  23,65 

                             - a la meunière  25 ,30 

                             - a la taronja  25 ,30 

Salmó al vapor amb kräuter butter  - mantega a les fines herbes -  2 1 ,00 

Gambes a la planxa  2 1 ,00 

Rap fresc: - a la planxa  22,00 

                  - al fonoll  23,00 

                  - al pebre verd  23,00 

Lluç fresc de la costa a la planxa   19,75 

Carns i peixos 

Lasagna de la casa  13,50 

Gnocchi de patata amb gorgonzola, nous, pancetta i ruca 13,50 

Spaghetti a la “melanzane” al forn (amb albergínies)  12,00 

Spaghetti a la diavola (amb salsa picant) “arrabbiata”  12,00 

Spaghetti itàlia (amb pesto, tomàquet i parmesà)  12,00 

Spaghetti al pesto  12,00 

Spaghetti a la marinera  14,25 

Spaghetti negre amb gambes (amb tinta de calamar)  14,25 

Spaghetti amb gambes, alls i bitxo 14,85 

Spaghetti a la “vongole” (amb cloïsses)  - amb tomàquet o sense - 14,85 

Spaghetti amb fonoll i gambes  14,85 

Spaghetti a la bolognesa  12,00 

Spaghetti a la carbonara  12,00 

Macarrons a l’estil Caminetto ( amb bolognesa i formatge al forn)  12,00 

Tagliatelle als quatre formatges 12,75 



A la valtellina (mozzarella, tomàquet, carpaccio de vedella, emmental, parmesà i ruca)  13,15 

De foie i gorgonzola (mozzarella, tomàquet, gorgonzola, foie mi cuit i sobrassada mallorquina)  17 ,00 

Caprina (mozzarella, tomàquet, formatge de cabra, tomàquets assecats, nous i ruca )  13 , 15  

Tòfona i gorgonzola (mozzarella, tomàquet, tòfona negra, gorgonzola, pinyons)  17 ,00 

Brava (mozzarella, tomàquet, patates, llom, salsa bolognesa)  12 ,25 

Calzone (mozzarella, tomàquet, tonyina, ou dur, xampinyons, pernil dolç)  12,25 

Calzone etna (mozzarella, tomàquet, pernil dolç, salami, albergínies i ricotta)  12,25 

De salmó (mozzarella, tomàquet, salmó, roquefort)  12,25 

D'espàrrecs del temps (mozzarella, tomàquet, espàrrecs del temps, olives, ou, all, roquefort)  12,25 

De samfaina (mozzarella, tomàquet, samfaina, roquefort, olives)  12,25 

De xoriço (mozzarella, tomàquet, alls, xoriço, olives, bacon, emmental)  12,25 

Pizza diavola (mozzarella, tomàquet picant, olives, bitxo, salsitxes frankfurt)  12,25 

De botifarra (mozzarella, tomàquet, alls, olives, botifarra, bacon)  12,25 

Romana (mozzarella, tomàquet, ou, pernil del país, ruca i parmesà)  13,15 

De campagnola (mozzarella, tomàquet, ricotta, poma caramelitzada, nous, mel i cruixent de pancetta) 13,15 

Catalana (mozzarella, tomàquet, ceba, tonyina)  12,25 

Caminetto (mozzarella, tomàquet, bacon, tonyina, tàperes)  12,25 

Palermitana (mozzarella, tomàquet, llom, ou, sobrassada mallorquina)  12,25 

Vienesa (mozzarella, tomàquet, salsitxes frankfurt, emmental)  12,25 

Genovesa (mozzarella, tomàquet, pesto, pernil dolç, pinyons i parmesà)  12,25 

Don giovanni (mozzarella, tomàquet, roquefort, pesto)  12,25 

De verdures (mozzarella, tomàquet, verdures variades) 12,25 

Pizza Carla (mozzarella, tomàquet, pernil dolç, bacon,tonyina)  12,25 

L'especial (mozzarella, tomàquet, roquefort, olives, préssec en almívar)  12,25 

Suïssa (mozzarella, tomàquet, salami, emmental, xampinyons i olives)  12,25 

Marinera (mozzarella, tomàquet, gambes, cloïssa, escamarlà)  12,75 

LaTrEpErDuE (mozzarella, tomàquet, emmental, gorgonzola, roquefort, formatge de cabra i parmesà)  12,25 

Margarita (mozzarella, tomàquet)  10,25 

Manuel Cuyàs (mozzarella, tomàquet, anxoves, tàperes, olives i ceba)  12,25 

Funghi (mozzarella, tomàquet, xampinyons)  11,50 

Prosciutto (mozzarella, tomàquet, pernil dolç)  10,60 

Prosciutto xampinyons (mozzarella, tomàquet, xampinyons, pernil dolç)  11,50 

Capricciosa (mozzarella, tomàquet, xampinyons, ou dur, olives)  11,50 

4 stagioni (mozzarella, tomàquet, tonyina,ou dur, pernil dolç, anxoves, xampinyons)  12,25 

Tropicana (mozzarella, tomàquet, pinya, pernil dolç i olives)  12,25 

De sobrassada (mozzarella, tomàquet, sobrassada mallorquina)  12,25 

Pizzes 
Tenim formatge vegà sense lactosa: 1 € 

Suplement d’ingredients: 1,50 



VINS  

Vins blancs 

Viña Sol 16,39 

Viña Esmeralda 19,80 

Alella Marfil clàssic (pansa blanca) 15,29 

Somiatruites (sauvignon blanc) 15,50 

Castell de Perelada Collection (Chardonnay) 16,39 

Martín Códax (Albariño) 17,05 

José Pariente (Verdejo) 18,10 

Ilercavònia (garnatxa blanca) 17,20 

Moscato D’Asti 15,95 

 

Vins rosats 

Castell de Perelada Collection 14,85 

Xino-Xano (merlot,syrah) 14,75 

Vins negres 

Castell de Perelada 5 finques 20,35 

Almodí (garnatxa borruda) 16,10 

 

                     Vins negres 

     Freyé (Syrah) 17,33 

 Cims (garnatxa i carinyena) 17,50 

Luis Cañas cza. 19,25 

Viña pomal rsva. 21,90 

Protos cza. 21,90 

Enate 50cl. 11,00 

Lambrusco rosat o negre: 14,85 

Vi de la casa negre, blanc o rosat: 10,45 

Sangria de vi 12,65 

Sangria de cava 13,75 

Sangria de Lambrusco 13,75 

Cava 

Castell de Perelada Brut Reserva 16,40 

Juvé i Camps Brut Nature 26,40 

Gramona Imperial Gran reserva 24,20 

Coulant amb gelat d’avellana 5,40     Sorbet de llimona 5,40  

Ricotta amb mel i nous 5,40      Pinya natural 5,40 

Brownie amb gelat de vainilla 5,40     Maduixes amb suc de taronja 5,40 

Tres boles de gelat al gust 5,40     Cafè Irlandès 5,40  

Tatin de poma amb gelat de vainilla 5,40     

Crêpe de xocolata i nata 4,00       

Crêpe de Nutella 4,00 

...I POSTRES 


