
La paraula Trattoria prové de “trattore” que significa preparar, i normalment són 
negocis familiars en els que els plats es cuinen de forma tradicional per la “mamma”.
És per això que es dóna tanta importància la forma de preparar els aliments ja que 

s’elaboren amb compte i cura.

Olivia sedueix amb una carta que té gust principalment a Itàlia, i que a la vegada, 
s’empapa de tradicions gastronòmiques. Una fusió d’olors i sabors que compta amb 

l’elecció de les millors matèries primeres.

Insalata di fichi secchi e formaggio de capra 8,9
Figa seca, raïm, espinacs, ruca, ceba vermella en escabetx, cremós de formatge de 

cabra, cruixent de bacó, pinyons torrats i reducció de balsàmic 

Cesare 8,7
Enciam, formatge parmesà, pollastre al romaní, crostonets a l’all 

i salsa cremosa de l’Olivia

Insalata di gamberi e avocado 11,5
Gambes i alvocat amb tallarines fredes de sípia, enciam, tomàquets cherry i 

maionesa de pesto

Caprese estilo Olivia 9,9
Burrata, pesto de d’alfàbrega, tomàquet semisec, pinyons torrats i ruca

Burrata i Mortadella 9,9
Burrata, mortadel·la amb pistatxo, tomates marinats i ruca

Carpaccio di gamberi 9,8
Carpaccio de gambes amb maduixes, pistatxo, olivada, i oli d’oliva verge

Carpaccio di manzo  9,7
Carpaccio de vedella amb escames de parmesà, tàperes, torrades, 

ruca i vinagreta de llimona

Vitello tonnato 11,2
Vedella en rodanxes fines, tàperes, cogombre en vinagre, ruca i emulsió de tonyina

Gaspatxo amb vinagreta de bacallà 5,75

Pernil Ibèric 100g. 13,90

Provolone  7,25
Provolone fos al forn de llenya, tomates sec, orenga i torrades

Gamberi Pil Pil 8,9
Gambes, all, tomàquets cherry, vi blanc, pebre vermell picant i julivert

Asparagi 6,6
Espàrrecs, ou ferrat, fondue de parmesà i aroma de tòfona

Polpette 6,5
Mandonguilles de vedella, all, julivert, parmesà, salsa de tomàquet i 

escames de ricotta salada

Musclos a la marinera 8,5

IVA inclòs

Focaccia 1€



Spaghetti alla Carbonara... Cansalada, ou, crema de Parmesà i pebre negre 10,6

Papardelle ai Frutti di mare... Calamars, sípia, llagostins, musclos, cloïsses, all, 
vi blanc, salsa de tomàquet natural 12,3

Tagliatelle nero di sepia alle Vongole... Cansalada, fonoll, cloïsses, all, vi blanc, 
tomàquet concassé i toc de nata 12,7

Tagliatelle al Tartufo... Trufa negra, escames de parmesà i carpaccio de trufa  14,85

Tagliatelle alla Bolognese... Guisat de carn a cocció lenta, vi negre, 
salsa de tomàquet 11,2

Tagliatelle al nero di sepia Fra Diavolo... Gambes, all escalivat, tomàquet cherry, 
ceba caramel·litzada, ruca, salsa de tomàquet picant 12,7

Maccherroni all’Amatriciana... Cansalada, ceba caramel·litzada, vi blanc, 
salsa de tomàquet picant i formatge Pecorino 10,8

Maccheroni alla Puttanesca... Anxoves, tàperes, olives, vi blanc, 
formatge de ricotta salata i salsa de tomàquet picant,  10,9

Maccheroni al forno... Macarrons amb salsa bolonyesa, bacó, xampinyons i
parmesà, coberta amb massa de pizza al forn de llenya 13,9

Spaghetti con lenticchie... Guisat de llenties, espinacs saltejats, tomàquet semisec 
i parmesà 10,8

Ravioli al formaggio di capra... Farcit de formatge de cabra i ceba caramel·litzada amb 
pesto de alfabrega i tomàquets secs 13,60

Ravioli di guancia di manzo... 
Farcit de galta de vedella amb puré de carbassa i salsa  de vi negre 14,80

Ravioli di ricotta e spinaci... Farcit de espinacs i ricotta amb emulsió de mantega i 
salvia amb espinacs fresc i ricotta salada 11,70

Ravioli di foie gras... Farcit de foie gras, salsa d’arrel d’àpi, bolets Shimeji, 
confit dolç de nabius i ciboulet 15,9

Fagottini di Pera... Farcit de pera, llavors de grosella, mantega, parmesà i 
pesto de nous 11,8

Ravioli ripieni di burrata di Puglia... Farcit de  burrata de Puglia, 
salsa de tomàquet, anxoves, olives i tàperes 14,7

Ravioli di zucca... Farcit de carbassa, crema de coliflor, parmesà i ametlles 12,65

Agnolotti ai Porcini... Farcit de ceps, salsa de xampinyons amb nata, pinyons torrats i 
cibulet 13,5

Ravioli di tòfona negra... Farcit de formatge de ricotta i tòfona, espàrrecs, 
salsa de romaní amb mantega, i parmesà 14,3

Ravioli di morcilla e cipolla caramellata con capesante...
Farcit de morcilla i ceba caramel·litzada amb vieires a la plantxa, pesols i 

puré de coliflor 16,90€

IVA inclòs



Ossobuco d’agnello
Rostit de xai al forn a baixa temperatura servit amb gnocchi 

i salsa tradicional de vi negre 18,6

Tagliata
Entrecot de vedella, amanida de ruca, parmesà, tomàquets cherry, 

i vinagreta balsàmica 19,9

Petto d’anatra
Magret d’ ànec amb risotto de Gorgonzola i figues, balsàmic i avellanes

Pollo alla Milanese
Escalopa gratinada amb mozzarella i Pernil, amb salsa de tomàquet a part, 

i tagliatelle a la llimona i mantega 13,5

Salmone a la piastra
Salmó a la planxa, ragú de llenties espinacs saltejats, salsa de tomàquet cherry al 

forn de llenya 14,8

Frutti di mare
Musclos, cloïsses, gambes, sípia, calamars, all, vi blanc, salsa de porros i 

tomàquet picant, pa torrat 14,2

Bacallà in Umido... 
Bacallà a la planxa amb salsa de tomàquet, olives, tàperes i patata 14,8

Dorada al forn...
Dorada amb patates, alberginia i tomàquet al forn 14,20€

Gnocchi Pomodoro
Salsa de tomàquet, pinyons torrats amb toc de fondue de parmesà 8,9

Gnocchi ai Tre Formaggi
Formatges Fontina, Gorgonzola i parmesà amb ruca 12,2

Gnocchi ai Funghi
Salsa de xampinyones i ceps, all, nata i julivert 11,9

Risotto ai Funghi
Ragú de ceps, pèsols, Parmesà i oli de tòfona 12,9

Risotto ai Frutti di mare
Musclos, calamars, cloïsses, gambes, sípia i salsa de tomàquet 12,9

IVA inclòs

Disposem de carta d’al·lèrgens a la seva disposició.



Les nostres pizzes estan fetes a mà, preparades amb mozarella de “fior de latte”, 
cuites en forn de llenya que aporten un sabor artesanal

Margarita... 9,3
Salsa de tomàquet, mozzarella, parmesà i alfàbrega

4 Formaggi e noci (bianca)... 11,3
Mozzarella, manxec, gorgonzola, scamorza fumada, nous, mel

Mortadela (bianca)... 11,8
Mozzarella, mortadel·la, pistatxo, pesto i ruca

Calabrese... 10,8
Salsa de tomàquet picant, mozzarella, pollastre rostit al romaní, pebrot vermell escalivat, 

oli d’herbes

Diavola... 10,5
Salsa de tomàquet, mozzarella, salami napolità, xoriço, “soppressata” (xoriço picant)

Campesina (bianca)... 11,4
Mozzarella, Scamorza fumat, patatas, olives negres, pernil dolç, Parmesà, orenga i

oli de tòfona

Capricciosa... 12,2
Salsa de tomàquet, mozzarella, xampinyons, pernil dolç, olives negres, carxofes

Prosciutto e funghi... 11,7
Salsa de tomàquet, mozzarella, pernil dolç, xampinyons, oli de tòfona

Bolognese... 12,30
Salsa de tomàquet, mozarella, bolonyesa, bacó, formatge brie y orenga

Veneziana... 11,5
Salsa de tomàquet, mozzarella, anxoves, tàperes, orenga

Tartufo (bianca) ... 15,5
Mozzarella, tòfona negra, bolets variats, encenalls de parmesà, carpaccio de tòfona i 

oli de tòfona 

Fichi (bianca)... 11,9
 Cremós de formatge de cabra, mozarella, pernil, ceba caramel.litzada, 

figues seques, oli de tòfona

Vegetariana... 10,6
Salsa de tomàquet, mozzarella, scamorza fumat, xampinyons, olives negres, carbassa, 

carbassó, ceba caramel.litzada, orenga i pebrot vermell

Zucca ... 11,80
Crema de carbassa, mozarella, carabassa, bacó i pistatxo 

Asparagi (bianca)... 10,8
Mozzarella, espàrrecs, Parmesà i Gorgonzola, ou i oli de tòfona

Tonno & Cipolla... 10,8
Salsa de tomàquet, mozzarella, tonyina, carbassó, ceba vermella, olives negres i 

oli picant

Burrata... 14,8
Salsa de tomàquet, mozzarella, pesto d’alfàbrega i burrata sencera

Marisc... 12,2
Salsa de tomàquet, musclos, mozzarella, cloïsses, gambes, anxoves, all, oli picant

Montañera... 11,7
Salsa de tomàquet, mozzarella i Brie, xampinyons, “soppressata” (xoriço picant)

Calzone alla Puttanesca... 11,4
Salsa tomàquet picant, mozzarella, anxoves, olives negres, tàperes, pernil dolç i 

ricotta salata

IVA inclòs



Postres
Tiramisú Tiramisú 5,95

Savoiardi, Mascarpone batut, Rom i cafè

ProfterolesProfteroles 6,9
Farcit de crema pastissera amb salsa de xocolata i ametlles torrades

Panna CottaPanna Cotta 5,5
Flam de llet sense ou amb vainilla i melmelada d’abricocs, crostons de brioix 

i coulis de maduixa

Cannoli SicilianiCannoli Siciliani 5,8
Farcit de ricota dolça i xips de xocolata, crumble de festuc i crema de xocolata

PizzutellaPizzutella 7,8
Pa de pizza al forn amb Nutella, maduixes i avellanes, caramel salat i nata

PizzelatoPizzelato 7,8
Pa de pizza a l’forn amb xocolata, gelat de vainilla, xocolata i maduixa, amb 

salsa de xocolata i fruitos secs 

Semifreddo al cioccolato biancoSemifreddo al cioccolato bianco  7,5
Xocolata blanca, ametlla i nous, coulis de maduixa

Pot de CremePot de Creme 6,9
70% de xocolata Valrhona, crumble de Amaretto, avellana

Crostata al cioccolatoCrostata al cioccolato 5,95
Pastís de xocolata

Copes de Gelats
Banana Split Banana Split 6,95

Platano, gelats de vainilla, maduixa i xocolata, nata, caramel, 
coulis de maduixa, ametlles, pistatxos

 Copa de pastís de formatge amb maduixa en texturesCopa de pastís de formatge amb maduixa en textures 6,95
Maduixes, mascarpone, gelat de maduixa, nata, coulis de maduixa, crumble

 
Copa d’brownieCopa d’brownie 6,95

Daus de brownie, gelat de vainilla, nata, caramel, salsa de xocolata, nous 

Macedònia de fruites fresques Macedònia de fruites fresques amb sorbet de llimona 5,95

Gelat per bolaGelat per bola 2
Vainilla Bourbon, Xocolata, Maduixa, Straciatella

Sorbet per bola Sorbet per bola 2
Llimona

Assortiment de postresAssortiment de postres 12,9
Crostata al cioccolato, profteroles, cannoli Siciliani, semifreddo al 

cioccolato bianco, gelat de straciatella


