Menú individual

4€

+ refresc
+ complement

Patates gajo o pà d’all a
escollir

by

+ gelat

COMPLEMENTS
Enrotllats (1 u)

Vegetal enciam, maionesa,

3€

tonyina i pebrot vermell.

Spiro Dog bacó i formatge (1 u)
Quesadilla
pernil dolç i
Anelles de ceba (ració)
cheddar (ració)
Crispy Chicken
Patates grill (ració)
Pit de pollastre
Pa d’all amb formatge (4 u)
Pop Corn (ració)
Nuggets (ració)
Jalapeños (8 u)
Crostini tonyina, bacó,
Combopic (1 u)
pepperoni, xampinyons,
4 formatges i pernil dolç (4 u)

Fingers mozzarella (5 u)
Croquetes de l’àvia (5 u)
Alites a la barbacoa (6 u.)
Delícies de brie (4 u.)
Delícies de camembert (4 u.)

TOTS ELS DIES AL RESTAURANT

6

€

una ració de patates,
3 tastets de camembert,
4 nuggets i 2 salses

5,50

7,50

11,50

10

14

22

€

€

€

€

14

20

€

Diumenge a Dijous
de 13 a 24 h (365 dies)
Divendres i Dissabtes
de 13 a 1:00 h (365 dies)

€

7’95

M
A partir
de 2 persones!

30

u

HORARI RESTAURANT:

€

ja i be
en

Se

93
737 07 07
Sepúlveda, 65 · Barcelona

Segueix-nos i assabentat
de les millors ofertes !

€

€

€

it!

Pizza petita (de la carta)
o Hamburgesa
o Amanida

ns
e lím

Consulteu condicions del buffet al restaurant

Fes la teva redpizza
Clàssiques

Fes la teva
comanda online

redpizzasepulveda.com

Amb massa fresca i 100% mozzarella

La nostra pasta “gratinata al forno”

4 Formatges Salsa de tomàquet i barreja especial de 4 formatges.
Hawaiana Salsa de tomàquet, doble de pernil, pinya i extra de formatge.
Granjera Salsa de tomàquet, pollastre, blat de moro, frankfurt i ceba.
Suïssa Salsa carbonara, formatge provolone, suís curat i formatge de cabra.
Bolonyesa Salsa de tomàquet, doble de carn, ceba i bacó.
Canelons
Piamontesa Salsa de tomàquet, salami, bacó, xampinyons i extra de formatge.
RED
Vegetal Salsa de tomàquet, olives negres, xampinyons, ceba, 				
pebrot verd i vermell.
		
Mediterrània Salsa de tomàquet, tonyina, olives negres, pebrot verd i tomàquet natural.
Alemana Salsa de tomàquet, frankfurt, mostassa, cogombrets i extra de formatge.

Top Red Exclusives
Red-Kebab
Mallorquina

Amb massa fresca i 100% mozzarella

Salsa barbacoa, pollastre, tomàquet natural, ceba i formatge de cabra.

Salsa de tomàquet, sobrassada, rúcula, formatge de cabra, un toc
		 de mel i extra de formatge.

Chicken Grill
Barbacoa
inferno
Americana
Philly-Steak

Salsa carbonara, pollastre, bacó, formatge cheddar i xampinyons o blat de moro a escollir.
Salsa barbacoa, vedella, bacó, pepperoni i nova salsa barbacoa caramel·litzada.

Lasanya
RED

Lasanya
de tonyina

Mediterrània

Barreja d’enciams, tomàquets
Cherry, olives negres i ceba

Vedella carn 100% de vedella, bacó,
		 formatge, enciam, tomàquet,
		 ceba i salsa a escollir

Cèsar

Formatge blau

Barreja d’enciams, tomàquets Cherry, nous, panses,
pollastre i formatge blau
Barreja d’enciams, tomàquets Cherry,
olives negres, pebrot vermell i ceba

delícies de cranc i gambes

Salsa de tomàquet, pernil del país, olives verdes, tomàquet natural, oli d’oliva i all.

Granjera

Barreja d’enciams, tomàquets Cherry, Bacó Crispy,

Red-Hot

Salsa barbacoa, vedella a la graella, bacó, ceba 						perles de formatge fresc
Molt picant
		
caramel·litzada, “jalapeño” picant a rodanxes i formatge cheddar.

De la Terra

Salsa de tomàquet, escalivada de l’àvia (pebrot vermell, 					
		 albergínia i ceba), olives negres i a escollir entre tonyina o botifarra.

BBQ Chicago
grilled

Salsa barbacoa, pullpork (porc al forn fet a foc lent amb salsa barbacoa ), 		
formatge provolone, formatge cheddar, salsa bbq on top.

Salses a triar
cèsar i vinagreta

Begudes

Refresc 33 cl
1,60€
Refresc 1 l
2,10€
Newyorker La nostra deliciosa salsa alfredo, pullpork (porc al forn cuinat a foc
			 Refresc 2 l
3,10€
		 lent amb salsa barbacoa), ceba, bacó i formatge cheddar.		
Estrella Damm, Free Damm,
Parmigiana Salsa alfredo (crema de llet, parmesà i julivert), formatge cheddar, provolone, suïs,
Damm Lemon
1,65€
		 emmental per gratinar i a escollir entre ceba caramel·litzada o extra de formatge.
Voll Damm
1,75€
Aigua 0,5 l
1,35€
Mango Caribe Salsa de tomàquet, pollastre rostit, pinya, bacó i guarniment de mango.
Aigua 1,5 l
2,70€
Lambrusco o Cava
5,95€
Vi David Moreno
6,95€

Gourmet

Barbacoa
Barbacoa
Cremosa
Mexicana
Carbonara
Marinera
Especial Red
Mar i
muntanya

(Blanc, negre o rosat)

Salsa barbacoa, pollastre, bacó i doble de carn.
Salsa cremosa (barreja de barbacoa i carbonara), pollastre,
bacó, xampinyons amb extra de formatge o tomàquet natural.
Salsa picant, bacó, pebrot vermell, carn i bitxo.
Salsa carbonara, xampinyons, doble de bacó i ceba o extra de formatge.
Salsa de tomàquet, tonyina, gambes, delícies de cranc i anxoves.
Salsa de tomàquet, pebrot vermell i verd, bacó, carn, xampinyons o ceba.
Salsa de tomàquet, pollastre, ceba, all i julivert,
gambes i tonyina.

* Ofertes no acumulables. BUFFET 7,95€ per persona (mínim 2).
BUFFET DE MÀXIM 2 PIZZES MITJANES I 2 BEGUDES DE MÀQUINA PER PERSONA.
Se serveix 1 pizza per comensal. Quan acabis podràs demanar la segona pizza o beguda.
OFERTA VÀLIDA AL RESTAURANT i NO POT EMPORTAR-SE NI MENJAR NI BEGUDA QUE SOBRIN.

Pollastre

Barreja d’enciams, pollastre, crostons,
tomàquets Cherry

Salsa alfredo (crema de llet, formatge parmesà i julivert) 					Gamberi
		 vedella a la graella, ceba caramel·litzada, bacó i formatge cheddar.
Barreja d’enciams, tomàquets Cherry, pinya,

Serrana

Lasanya
4 formaggio

Amanides

Camperola
Salsa de tomàquet, pernil, bacó, pepperoni, vedella i pollastre.

Lasanya
vegetal

Xibeca 1 l
* Disposem de carta de vins.

2,95€

pollastre 100%, enciam i maionesa

Postres Artesans
Continental chocolate cake

4€

Carrot Cake

4€

Pastís de xocolata i taronja

4€

Brownie Cobopa

3€

Coulant

3€

Trufes

5€

Gelats (consulta les ofertes)

1’20

€

3’15

€

petit 150 ml

6’50

€

gran 500 ml

ideal per a 1 persona ideal per a 2 persones

Copa Frigo
Caramel
Chew Chew
Xocolata Chip
Cookie Dough
Strawberry
Cheesecake
Xocolata
Fudge brownie
Chunky Monkey

dues xocolates o vainilla i gerds.
Gelat crema de caramel amb salsa de
caramel i amb trossos de caramel al cacau.
Gelat de vainilla amb trossos de massa de
galeta amb espurnes de xocolata.
Gelat de pastís de formatge amb
sucoses maduixes i remolins de galetes.
Gelat de xocolata amb grans
trossos d’autèntic brownie.

Gelat de plàtan amb grans trossos de
		 xocolata i nous.

Peanut
Butter cup

Gelat crema de cacauet amb cassoletes al
cacau farcides de mantega de cacauet.

Només disponible 500 ml.

