
Pizzes al f�n de llenya

Casa Bedós - Any 1900

S�vei a domicili i al local de 18 a 24 h.
Repartiment a Blanes*

Restaurant 
i  Take Away

Tel. 872 608 803
www.saclassicpizza.com

HORARI
SERVEI A DOMICILI I AL RESTAURANT:

De 18 a 24 h.
Dimecres no festius, tancat.

Juliol i agost
obert cada dia de 18 a 24 h.

www.saclassicpizza.com · Tel. 872 608 803

àrea de repartiment: Blanes*
(*CONsulteu zones) comanda mínima: 10€

JA PODEU FER COMANDES ONLINE!

Vins i Caves
Lambrusco de la Casa
Rosat o negre

Blanc Mariner
Vi blanc, D.O. Penedès
(Xarel·lo i Chardonnay)

Massaluca
Vi blanc, D.O. Terra A�a
(Garnatxa Blanca i Macabeu)

Marta Violet
Vi blanc, D.O. Penedès
(Macabeu, Muscat i Xarel·lo)

Mustillant de Gramona
Vi rosat, D.O. Penedès
(Merlot, i Syrah) Agulla natural

Espe� Coralí
Vi rosat, D.O. Empordà
(Merlot, Garnatxa i Cabernet Sauvignon)

Synera
 Vi negre, D.O. Catalunya
(Garnatxa, Ull de Llebre
i Cabernet Sauvignon)

Indispensable
 Vi negre, D.O.Empordà
(Garnatxa Negra, Samsó  i CarinyenaNegra)

El Pispa
 Vi negre, D.O. Montsant
(100% Garnatxa)

Lo Cometa
 Vi negre, D.O. Terra A�a (Garnatxa 
Negra i Syrah)

Cava Codorniu Prima Vides

Cava de la casa

9,00€

9,00€

15,00€

18,00€

16,00€

16,00€

9,00€

14,00€

18,00€

15,50€

15,00€

10,00€

POSTRES
TIRAMISÚ DE LA CASA
Pa de pessic xopat amb licor de cafè,
crema Mascarpone i banyat amb
xocolata calenta

SORBET AMB LIMONCELLO
Sorbet de llimona amb Limoncello

CATALANET
Gelat de torró banyat amb rata�a
i carquinyolis

BOMBÓ
Pà de pessic, gelat de Ferrero
i xocolata crunch

OREO
Crema de xocolata blanca
amb galeta �eo trossejada

5,00€

4,50€

5,50€

4,50€

5,00€

Re�escos (Llaunes)
Coca Cola, Coca Cola Zero,
Fanta de llimona, Fanta de taronja,
Nestea, suc de poma, suc de taronja,
suc de pressec, Trina 

Aigües
Aigua 1,5 l. 

Cerveses
Estrella Damm
Corona
Damm Inedit
Marina

2,00€

2,30€

2,30€
2,80€
2,80€
3,80€

BEGUDES

OFERTA 2X1   13,50€
EN TOTES LES PIZZES,

DE DIUMENGE A DIJOUS, 
RECOLLINT AL RESTAURANT.
EXCEPTE festius I vigílies

i temporada d’estiu



pizzes
Margarita: tomàquet, mozzarella
i orenga.
Texana: salsa barbacoa, pollastre, 
bèicon, carn adobada, mozzarella i orenga.
Prosciuto: tomàquet, pernil dolç, 
mozzarella i orenga.
Quatre estacions: tomàquet, pernil dolç, 
carxofes, xampinyons, olives, mozzarella
i orenga.
Tropical: tomàquet, pernil dolç, pinya, 
mozzarella i orenga.
Quatre formatges: tomàquet, roquefort, 
emmental, parmesà, mozzarella i orenga.
Carbonara: salsa Carbonara, bèicon, 
xampinyons, mozzarella i orenga.
Tonyina: tomàquet, ceba, ou dur, tonyina, 
mozzarella i orenga.
Cabra Loca: tomàquet, formatge de cabra, 
ceba caramelitzada, bèicon i mozzarella.
Calzone (oberta o tancada): tomàquet, 
pernil dolç, xampinyons, rovell d’ou, 
mozzarella i orenga.
Diavolo: tomàquet, xoriço, xampinyons, 
bitxo, oli picant, mozzarella i orenga.
Vegetariana: tomàquet, pebrot verd
i vermell, carxofes, espàrrecs verds, 
xampinyons, ceba, mozzarella i orenga.
Blanes: tomàquet, tonyina, gambes, 
seitons, musclos, mozzarella i orenga.
Jalapenya: salsa bolonyesa, jalapenyos, 
nachos, cheddar i mozzarella.
Pulla: tomàquet, rúcula, bèicon, burrata, 
cherrys i mel.
Al gust: tomàquet, mozzarella, orenga
i 3 ingredients a escollir.

coques de recapte
La Selva: formatge Brie, codony, 
rúcula, pernil salat i tomàquets cherry.
Pesto: salsa al pesto, pollastre, blat
de moro, Parmesà, cherrys, rúcula
i salsa cèsar.
Olivada: base d’olivada suau, tonyina, 
seitons, escalivada i formatge de cabra.
Mallorquina: sobrassada, formatge 
de cabra, mel, ceba caramelitzada i 
rúcula.
Veggie: tomàquets cherry, salsa
al curri, espinacs, xampinyons, pebrot 
vermel i formatge vegà.
Ratolí: salsa quatre formatges, nous, 
panses, espinacs, roquefort, formatge
de cabra i cherrys.
Cap de llom: tomàquet, llom, bèicon, 
formatges Mozzarella i Emmental, 
pebrot escalivat i ceba.

flautins
Camperol: pollastre, blat de moro, 
ceba �egida, formatge mozzarella, 
emmental i salsa brava.
Barbacoa: carn adobada, bèicon, 
formatge Mozzarella, Emmental
i salsa barbacoa.
Frankfurt: �ankfurt, ceba, formatges 
Mozzarella i Emmental, ketchup
i mostassa.
Kebab: salsa brava, ceba cruixent, 
formatge Mozzarella i Emmental, 
llom, espinacs i salsa kebab.
Verdi: pebrot escalivat, espinacs, 
xampinyons, formatge vegà, ceba 
caramelitzada, curri i heura.

parlem de pasta fresca
Escull la pasta…
· Espaguetis
· Rigatoni
· Tallarines a l’ou
· Tortel·linis verds farcits de Rico�a
· Raviolis farcits de carn
· Fagotinis farcits de pernil salat

   … i ara la salsa
· Carbonara: Crema de llet, bèicon i ceba.
· Bolonyesa: Carn picada amb verdures
   i salsa de tomàquet.
· Quatre formatges
· Funghi: Crema de llet, bolets i ceba.
· �rabbiata: Salsa de tomàquet amb 
   bitxo, all i oli d’oliva.
· Al pesto: Alfàbrega picada amb pinyons
  i Parmesà.

Si vols, et gratinem la pasta
al forn de llenya!

pasta al forn

Lassanya: de verdures amb beixamel
i formatge

Canelons: de carn amb beixamel
i formatge 

Preus DELS suplements 

Ingredient vegetal 
Resta d’ingredients
Massa pizza sense gluten
Formatge vegà

AMANIDEs

Cèsar: enciam, pollastre, parmesà, 
cherrys, salsa cèsar i crostons.
Quinoa: enciam, variat de quinoa, 
tonyina, pebrot, olives negres
i vinagreta d’agave.
Caprese: enciam, rúcula, pernil salat, 
parmesà, olives negres, cherrys
i vinagreta de mel.
Codony: enciam, blat de moro, poma, 
formatge de cabra, codony, �uits secs             
i vinagreta de mel.
Burrata: formatge burrata, tomaquets 
con�tats, rúcula, enciam, sèsam negre, 
pesto i vinagreta tradicional.

9,80€

11,50€

10,80€

11,40€

11,00€

11,50€

11,50€

11,00€

11,50€

11,00€

11,00€

11,00€

12,20€

11,40€

13,00€

12,20€

10,50€

10,50€

10,90€

10,90€

10,90€

10,30€

10,90€

10,95€

10,95€
10,95€
10,95€

10,95€

12,60€

9,70€

9,70€

9,70€

9,70€

9,90€

10,70€

10,70€

0,75€
1,00€
1,50€
1,50€

9,00€

9,50€

9,50€

9,50€

10,00€

coMENCEM COMPARTINT
PATATES BRAVES
al Forn de Llenya
Sa Classic: amb carn a la bolonyesa
i all i oli.
Tradicionals: amb salses �rabbiata
i Kebab i toc de curri.

Els nostres ‘Natxos’
Amb carn i formatge.
Amb guacamole.

fondue ‘sa classic’ 
Formatge fos amb xoricets
i pa de coca.

Hummus
Amb verduretes i “picos”.

6,50€

5,95€

7,95€
7,95€

9,25€

8,25€


