
La Nostra Carta

El secret és a la massa



 

 

Tria'n la mida

(fins a 5 ingr.)MITJANA
30 cm. de diàmetre

(fins a 5 ingr.)FAMILIAR
38 cm. de diàmetre

Per als amants de la carn

Per als més formatgers

Les Clàssiques

Massa fresca, bacó, xampinyons, pollastre,
formatge fos, barreja de salsa barbacoa i

carbonara i extra de fos per a pizza

BARBACOA CRÈME QUESO
Massa fresca, salsa de tomàquet, bacó,

carn de boví, ceba, pebrot vermell, pebrot
verd i fos per a pizza.

ESPECIAL DE LA CASA
Massa fresca, salsa de tomàquet, 
salsa Steak & Grill, carn de boví,

porc Nova Orleans, bacó cruixent i 
fos per a pizza.

STEAK HOUSE

Massa fresca, salsa de tomàquet i
barreja de quatre formatges.

4 FORMATGES
Massa fresca, salsa de tomàquet,

barreja de cinc formatges:
emmental, edam, mozzarella,

provolone i cheddar.

DELICHEESE
Massa fresca, salsa carbonara,
formatge de rotlle, formatge

provolone, formatge suís curat i fos
per a pizza.

FORMAGGIO

Massa fresca, salsa barbacoa, bacó,
bacó crispy i fos per a pizza.

BACON CRISPY
Massa fresca, salsa carbonara, 
doble de bacó, xampinyons,

doble de fos per a pizza.

Massa fresca, salsa barbacoa, bacó, 
pollastre marinat, doble de carn de boví i 

fos per a pizza.

BARBACOA CARBONARA

Massa fresca, salsa de tomàquet,
doble de pernil dolç, pinya i doble de

fos per a pizza.

HAWAIANA
Massa fresca, salsa de tomàquet, doble de

pepperoni i fos per a pizza.

PEPE PEPPERONI

Clàssica Fina 3 pisos

Telepizza al gust
Tria la classe de massa o les vores farcides*

*Disponibles amb massa clàssica

Mozzarella
amb tomàquet

Mozzarella
amb “Chili”

Fos amb
Cheddar



 

 

Per als més naturals

Massa fresca, salsa de tomàquet, pebrot
vermell, pebrot verd, ceba, xampinyons,

olives negres i fos per a pizza.

Massa fresca, salsa cèsar després del forn,
ruca, pops de pollastre, bacó cruixent i fos

per a pizza.

CÉSAR DELUXE DE L’HORT

BACON CRISPY GOURMET
Una barreja de 5 formatges coberta d’una
massa fina, salsa barbacoa, bacó fumat,
bacó crispy, fos per a pizza.

BARBACOA AMB
QUART DE LLIURA
Quart de lliura de carn de boví (125 gr.),
salsa barbacoa al Bourbon, fos per a pizza,
bacó, pollastre marinat.

BARBACOA MEAT & GRILL 
Barreja de 5 formatges coberta d’una massa
fina, salsa barbacoa, bacó fumat, carn de boví,
pollastre marinat, pulled pork.

BARBACOA GOURMET
Barreja de 5 formatges coberta d’una massa fina,
salsa barbacoa, pollastre marinat, bacó fumat, doble
ració de carn de boví, fos per a pizza.

Les Gourmet

Les Veguis 100% vegetals.

Salsa barbacoa, formatge veg,
VeganoPicada, blat de moro,

VeganoPollastre

BARBACOA VEGUI
Salsa de tomàquet, formatge veg,

xampinyons, ceba, VeganoPollastre

MONTANA VEGUI

NUGGETS VEGUIS
6 nuggets de NoPollastre. El complement
perfecte per a les Telepizzes Veguis, fets a

base de soia i cereals.

Barbacoa
Meat & Grill

CARBONARA GOURMET
Barreja de 5 formatges coberta d’una massa 
fina amb salsa carbonara, doble ració de 
bacó fumat, xampinyons, ceba o extra de fos 
per a pizza.

MIDA MITJANA
Per 2,50€ més sobre PVP de
mitjana (fins a 5 ingredients)

MIDA MITJANA
Per 2,50€ més sobre PVP de
mitjana (fins a 5 ingredients)



Crea la teva pizza

Afegeix vores farcides a la teva pizza mitjana

Mozzarella amb ChiliFos amb Cheddar Mozzarella amb tomàquet

c/u+1 €‘50

A més, tria una de les 3 salses per sucar c/u+1 €‘25

La Cremosa
salsa al cheddar

Trian’s els ingredients
• 5 formatges

• Tonyina

• Ceba

• Xampinyons

• Pepperoni

• Pebrot verd

• Pops de pollastre• Formatge en rotlle

• Ruca

• York

• Olives negres

• Bacó

• Ceba caramel•litzada• Extra de fos per a pizza

• Pebrot morrón

• Pinya• Pulled Pork

• Formatge provolone

• Salsitxes

• Anxoves

• Carn de boví

• Porc Nova Orleans

• Gambes

• Pollastre marinat

• Formatge Cheddar

• Formatge suís curat

• Tom quet natural

• Maíz

N’hi ha per sucar-hi les vores



5,50€ 3,65€

5,50€

 

3,95€

2,00€

2,35€

2,90€500ml

500ml

500ml

330ml

330ml

1,50€

1,95€

Spiro Dog

PIZZOLINOS

2,45€

6,95€

3,45€

3,95€

4,25€

4,45€

Spiro Dog

Pizzolinos

2,95€

Molt més que pizzes

5,50€

NOUS!NOUS!NOUS!

Quatre unitats de la nostra massa de 
sempre farcida de tres sabors diferents:

Fos amb cheddar
Mozzarella amb tomàquet 
Mozzarella amb “Chili”

Inclou la salsa 

AL MIG DE LA TAULASANDVITXOS

TOP SANDVITX POLLASTRE

Pollastre, bacó crispy, ceba, 
formatge edam, salsa especial

TOP SANDVITX YORK

Pernil de York, bacó crispy, formatge 
edam, formatge cheddar • salsa especial

AMANIDES

AMANIDA MEDITERRÀNIA
AMB POLLASTRE CRUIXENT

AMANIDA MEDITERRÀNIA

Begudes
REFRESC

MONSTER

AIGUA

CERVESA

Consulta cerveses disponibles

Combo de d’entrants 

Ració de patates “gajo”, 5 tastets de
camembert, 4 delícies de pollastre, 2 salses

Pa d’all (3 unitats)

Patates clàssiques

Patates gajo

Anelles de ceba (6 unitats)

Pa d’all (6 unitats + salsa)

Delícies de pollastre(5 unitats + salsa) 

Pops de pollastre

Aletes de pollastre BBQ (6 unitats + salsa)
Tastets de camembert (5 unitats)

Fingers de formatge (4 unitats + salsa)

Nuggets veguis  ( 6 unitats + salsa)

Pizzolinos de bacó, tomàquet i formatge (8 unitats)

Pizzolinos de pepperoni, tomàquet i formatge (8 unitats)

Pizzolinos de pollastre i barbacoa (8 unitats)

Si et ve de gust “dipejar”, no deixis de demanar les nostres salses.



Telepizza Junior

 

 

 

        

 

        

 

 

PER 

        
11,95€,95€

55,95€,95€

44,95€,95€

1. Principal: pizza infantil,
pops de pollastre o croquetes

2. Beguda per triar

3. Postres per triar

! MÉS
REGAL

1. Principal: pizza petita
o Spiro Dog

2. Beguda per triar

3. Postres per triar

! MÉS
REGAL

I percompletar-ho

AFEGEIX A QUALSEVOL COMANDA 
UNA D’AQUESTES OPCIONS:
Per triar entre: refresc, postres o gelat

! MÉS
REGAL



Postres i Gelats

4,45€

Fet a  mb

Fets amb la nostra massa de sempre i amb un 
farcit i topping de trossets de KITKAT® i salsa 
de xocolata amb avellanes.

Capsa de bombons gelats

Magnum Double Starchaser

Magnum Double Gold Caramel Dore

Magnum Almendrado

Cornetto Nocilla

Cornetto Clàssic

440 ml.

440 ml.

440 ml. 7,95€• Almond 

 • White Chocolate & Cookies
 

• Double Chocolate Deluxe

Frigo Pie

Helado Haribo

Frigo Chuches

Yogurt Yogikids

1,45€

1,45€

1,55€

• Strawberry Cheesecake
• Cookie Dough
• Chocolate Fudge Brownie 

 

 

• Strawberry Cheesecake
• Cookie Dough
• Chocolate Fudge Brownie
• Chunky Monkey
• Vegan Cookie Dough
• Sundae Dulce-de-Lish

465 ml.

100 ml. 3,65€

8,35€

3,50€

2,20€

2,20€

2,20€

1,45€

1,45€
1,45€



El secret és a la massa


