El nostre horari és...

Ens trobaràs aquí!

De dimarts a dijous de 19:00 h a 23:00 h
Divendres i dissabtes de 19:00 h a 23:30 h
Diumenges de 19:00 h a 23:00 h
Dilluns tancat EXCEPTE festius i vigilies

Carrer Sa

nt Anton

i

Carrer de la Barca

També ens pots trobar...
Pizzeria Quo Vadis
pizzeriaquovadissalt
Anglés

Tel. 972 242 185

Carrer Major

Girona

C/ Major, 54 · 17162 Bescanó (Girona)

A causa de la gran quantitat de comandes que tenim al cap de setmana,
us recomanem realitzar les vostres comandes amb suﬁcient antelació. Moltes gràcies!

I ara també Pizzes precuinades artesanes

www.pizzeriesquovadis.com

CUINA-LA QUAN VULGUIS I DONA-LI EL TEU TOC ESPECIAL!
Només s’acceptaran reclamacions dins del mateix dia.

A la nostra
botiga
també
trobaràs
productes
típics
italians!
Assegureu-vos que no és al·lèrgic a cap aliment o ingredient, que continguin tots els nostres plats.
"Quo Vadis" exclou tota responsabilitat pels possibles errors d'impremta que pugui contenir aquest fulletó.

Pizzes Artesanes

Tel. 972 242 185
C/ Major, 54 · 17162 Bescanó (Girona)

Pizzes Clàssiques
MARINARA: Tomàquet, picada d'all i julivert, olives negres i orenga
MARGHERITA: Tomàquet i mozzarella
PROSCIUTTO: Tomàquet, mozzarella i pernil dolç
BACON: Tomàquet, mozzarella i bacó
VIENNESE: Tomàquet, mozzarella i frankfurt
DIAVOLA: Tomàquet, mozzarella, xoriç, picada d'all i julivert
CAPRICCIOSA: Tomàquet, mozzarella, xampinyons, pernil dolç, carxofes i olives negres
CALZONE: Tomàquet, mozzarella, xampinyons i pernil dolç (Tancada)
4 FORMAGGI: Mozzarella, gorgonzola, parmesà, emmental
CONTADINA: Mozzarella, patates, botifarra i picant
VEGETARIANA: Mozzarella i verdura mixta
TONNO E CIPOLLA: Tomàquet, mozzarella, tonyina, ceba i olives negres
NAPOLI: Tomàquet, mozzarella, anxoves, tàperes, picada d'all i julivert, olives negres i orenga
GRAN SASSO: Nata, pernil dolç, xampinyons, parmesà i mozzarella
TROPICAL ESPECIAL: Mozzarella, amanida, pinya, cranc i salsa cocktail
TEXAS: Tomàquet, mozzarella, carn picada, salsa barbacoa i oli picant
PROSCIUTTO E FUNGHI: Tomàquet, mozzarella, pernil dolç i xampinyons
SALAME: Tomàquet, salami i mozzarella

Pizzes Guanyadores de Concurs
5,50 €
6,30 €
7,45 €
7,45 €
7,45 €
7,45 €
8,95 €
7,90 €
8,70 €
8,95 €
7,75 €
8,55 €
8,55 €
8,55 €
9,10 €
8,95 €
7,90 €
7,45 €

Pizzes Especials
KEBAB: Mozzarella, patates fregides, carn de kebab, enciam, salsa de iogurt i salsa picant
AMERICANA: Mozzarella, bacó, pollastre a la planxa, blat de moro, salsa barbacoa i orenga
AZZURRA: Tomàquet, mozzarella, ruca, tomàquet xerri, mozzarella de búfala i alfàbrega
CAMPAGNOLA: Mozzarella, xampinyons, botifarra i ceba
NÓRDICA: Mozzarella, salmó fumat, ruca, parmesà i crema de vinagre balsàmic
SAPORI D'AUTUNNO: Gorgonzola, peres, nous, mozzarella, parmesà i speck
PERLA D'ABRUZZO: Gorgonzola, botifarra, ceps, mozzarella, safrà i parmesà
POMETA: Mozzarella, gorgonzola, emmental, parmesà, compota de poma, pollastre i bacó
ESTRELLADA: Mozzarella, patates braves, pernil salat, ou i salsa brava NOVA!
FRANCESINA: Tomàquet, mozzarella, emmental i formatges francesos
MAIALONA: Tomàquet, mozzarella, pernil dolç, bacó, frankfurt, picada de carn, xoriç, botifarra
FIORENTINA: Tomàquet, mozzarella, espinacs, bacó, nous i formatge de cabra
GENOVESE: Mozzarella, bacó, pesto, nata, xampinyons i parmesà
MESSICANA: Mozzarella, salsa mexicana, naxos, carn picada, jalapeño i guacamole NOVA!
MALLORQUINA: Mozzarella, formatge de cabra-vaca, sobrassada, nous i mel NOVA!
NOCINA: Crema de nous, xampinyons, mozzarella, formatge de cabra, ruca, speck i parmesà
KENTUCKY: Salsa de tomàquet lleugerament picant, bacó, formatge cheddar, NOVA!
chicken pop, patates fregides adobades i salsa curri

9,70 €
9,00 €
9,20 €
8,95 €
11,50 €
9,20 €
12,95 €
11,05 €
9,45 €
9,25 €
11,55 €
9,20 €
9,95 €
9,65 €
10,95 €
11,95 €
11,50 €

1,00 €
1,80 €
1,50 €

Carns i embotits
Mozzarella de búfala
Ceps

1,30 €
2,00 €
1,80 €

Mozzarella fresca
sense lactosa
La resta d'ingredients

5ª CLASSIFICADA AL GIROPIZZA D'ITÀLIA PER SERENA FORMIGLIO
MAIELLA: Crema de ceps, crema de trufes, ceps, mozzarella, speck, ruca i parmesà
1ª CLASSIFICADA AL CAMPIONAT NACIONAL DE CIÈNCIA I CULTURA DE LA PIZZA 2005
PER SERENA FORMIGLIO
PINETA: Mozzarella, gorgonzola, ruca, pernil salat, tomàquet xerri, pinyons i ricotta curada
3ª CLASSIFICADA AL GIROPIZZA D'ITALIA PER SERENA FORMIGLIO
MAMILÚ: Crema de carbassa, cansalada, mozzarella, gorgonzola, tomàquet xerri i parmesà
1ª CLASSIFICADA AL CAMPIONAT MUNDIAL DE LA PIZZA 2005 PER LUCIANO PASSERI

Pizzes Precuinades
Millor encarregar el dia abans
Cuina-les quan vulguis!

PIZZES
PACK 2 PIZZES

5,95 €
11,00 €

PIZZES
PACK 2 PIZZES

6,95 €
13,00 €

PIZZES
PACK 2 PIZZES

7,95 €
15,00 €

Per la compra de 2 PACKS 1 ampolla de
Lambrusco de Regal
No inclou les Pizzes Tropical ni Calzone
Ingredients extra: 0,95€ / Formatge sense lactosa:2,00€

Postres
Tiramisú de la casa

Gelats
4,50 €

Terrines de gelat 100 m.l (diferents gustos)

1 Terrina
2 Terrines

2,50 €
4,00 €

Fregits i Varis

Anelles de ceba (6 u.)
Ales de pollastre (6 u.)
Patates fregides
Patates braves amb salsa casolana
Nuggets de pollastre (6 u.)
Nuggets de camembert (4 u.)
Brie arrebossat (4 u.)
Croquetes Veganes (5 u.)

11,65 €

11,65 €
11,05 €

3,00 €
4,00 €
3,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,95 €

Begudes

Consulteu els vins i licors típics italians
1,00 €
1,50 €/2,00 €
2,35 €/2,85 €
1,00 €/2,00 €
0,80 €
1,50 €/2,00 €
Cervesa Import. 330 m.l / 500 m.l 2,00 €/2,50 €
Cervesa Artesana Mezzo Passo 33 cl.
3,35 €
Lambrusco blanc, rosat o negre
6,95 €
Prosecco y Fragolino
7,95 €
Refrescos de 250 m.l
Refresc 330 m.l / 500 m.l
Refresc 1 l. / 2 l.
Aigua 0,5 l. / 1,5 l.
Aigua 330 m.l
Estrella 330 m.l / 500 m.l

Sobrassada de Mallorca amb formatge de Maó, Pernil
Ibèric, Bacallà d'Islàndia fresc, Grogonzola amb nous,

Ingredients Extra
Fruits secs
Formatges
Peixos

10,10 €

ATENE: Mozzarella, ruca, tomàquet xerri, tonyina, blat de moro i salsa cocktail

2,00 €
0,80 €

ESPECIAL CROQUETES
D'AUTOR

Pollastre, Formatge parmesà, Albergínia amb formatge
de cabra, Espàrrecs verds amb bacó, Ceps, Bull negre,
Foia i poma, Xoriç amb un toc picant, Calamars i rostit.

5 UNITATS: 4,95 €

