per començar
Pa d’all “Mix” (peperoni, Roquefort, bacó)
Aletes de pollastre cruixents (8 u.)
Croquetes de carn d’olla (6 u.)
Croquetes de pernil Ibèric (6 u.)
Patates braves Friends
Provolone calent amb ceba confitada i grisines
Tires de pollastre Orly arrebossades de cereals amb salsa de mel i mostassa
Xupa Xups de formatge de cabra amb mel (6 u.)
Cues de gamba amb pa Panko i salsa agredolça
Natxos amb guacamole, chile, crema de cheddar i “jalapeños”

6,20€
6,30€
6,90€
7,30€
6,50€
8,60€
7,30€
7,10€
7,20€
8,80€

amanides i entrants
Amanida de l’ hort (enciam mezclum, cherry, espàrrecs, ceba, tonyina, ou, pastanaga i blat de moro)
Amanida Cèsar (enciam mezclum, pollastre cruixent, tomàquet, crostons, parmesà i vinagreta Cèsar)
Amanida de cabra (enciam mezclum, tomàquet, torrades de formatge de cabra calenta, bacó i nous)
Amanida Friends (espinacs, rúcula, enciam mezclum, mango, pinya, quinoa, anacards i pastanaga)
Carpaccio de tomàquet, mozzarella de búfala y alfàbrega
Ous estrellats amb pernil Ibèric o foie
Coca casolana de formatge brie amb confitura de nabius
Focaccia (tomàquet cherry, mozarela, búfala, rúcula, parmesà, pernil Ibèric i reducció de de balsàmic)

8,90€
11,40€
11,10€
11,90€
11,50€
12,90€
7,60€
9,80€

pastes y risottos
10,70€
11,10€
10,70€
11,20€
11,70€
11,70€
11,70€
12,10€
12,30€

Espaguetis saltejats al pesto rosso (subtilment picant)
Tagliatelles a la carbonara
Macarrons gegants a la bolonyesa
Lasanya de carn gratinada
Tortel•linis de ricotta i espinacs amb salsa de quatre formatges
Fagottini de pera i gorgonzola amb nous i salsa gorgonzola
Raviolis farcits de ceps i salsa de bolets
Rettangoli de salmó amb crema de llet i verduretes
Risotto de calamars amb un toc de safrà
Consulta la possibilitat de pastes i salses sense gluten.

hamburgueses

AMB LES SEVES PATATES FREGIDES CASOLANES

Zara clàssica (hamburguesa de bou, ceba confitada i formatge emmental)
Dior (hamburguesa de bou, enciam, tomàquet, formatge brie i ceba confitada)
Calvin Klein (hamburguesa de bou, bacó, ou fregit i formatge emmental)
Custo Barcelona (hamburguesa de bou, ceba confitada, formatge cheddar i pernil ibèric)
Friends Burger (hamburguesa de pollastre cruixent, enciam, tomàquet i salsa de mostassa i mel)

9,80€
11,20€
11,20€
12,10€
9,80€

COMPLEMENTS EXTRES:
Ceba confitada 0,80€ Formatge emmental 1,00€ Bacó 1,00€
Ou fregit 1,30€ Tomàquet 0,80€ Enciam 0,80€
Si té algun tipus d'intolerància alimentària, si us plau, no dubti a comunicar-lo.
Tenim a la disposició dels nostres clients, les fitxes d'informació sobre al·lergògens de tots
els productes
VEGETARIANS

PICANT

postres

carns

IMPOSTOS INCLOSOS

Onglet de bou
Broqueta de pollastre amb pebrot, ceba, salsa teriyaki i sèsam
Costellam de porc amb salsa barbacoa
Escalopa de pollastre a la milanesa
Magret d'ànec
TRIA LA TEVA GUARNICIÓ
Verdures saltades, patates fregides casolanes o amanida

15,30€
13,50€
15,10€
12,50€
14,90€

pizzes L'original, amb la nostra massa fina i cruixent de tota la vida.
Margarita (tomàquet, formatge, olives i orenga)
Pernil (tomàquet, formatge, pernil dolç i orenga)
Reina (tomàquet, formatge, xampinyons, pernil dolç i orenga)
Napolitana (tomàquet, formatge, tàperes, anxoves, olives i orenga)
4 estacions (tomàquet, formatge, xoriço, bacó, pernil dolç, xampinyons, carxofes, olives i orenga)
Neptú (tomàquet, formatge, tonyina, olives i orenga)
4 formatges (tomàquet, edam, emmental, gorgonzola, mozzarella i orenga)
Escalivada (tomàquet, formatge, pebrot verd i vermell, albergínia, ceba i orenga)
Cabra (tomàquet, formatge de cabra, pinyons, mel, cogombret i anís verd)
Bolonyesa (salsa bolonyesa, formatge i orenga)
Pepperoni (tomàquet, formatge, pepperoni i orenga)
Angelo (tomàquet, formatge, bacó, poma, formatge de cabra i orenga)
Tropical (tomàquet, formatge, bacó, pernil dolç, pinya i orenga)
Cantàbrica (tomàquet, formatge, pebrot del piquillo, tonyina, anxoves, allioli i orenga)
Roquefort (tomàquet, formatge, Roquefort, nous i orenga)
Donatello (tomàquet, formatge, salmó fumat, olives i orenga)

pizzes blanques

10,60€
10,60€
11,80€
10,60€
11,80€
10,60€
11,80€
11,80€
11,80€
11,80€
10,60€
11,80€
10,60€
11,80€
11,80€
13,60€

La massa clàssica però amb la suavidad de la crema de llet..
Carbonara (crema de llet, bacó i ceba tendra))
10,60€
Francesa (crema de llet, formatge, Roquefort i nous)
11,80€
Raclette (crema de llet, formatge, raclette, bacó i ceba tendra)
11,80€
Brie (crema de llet, formatge, brie, ametlla i confitura de nabius)
11,80€

pizzes premium Una combinació única de productes de primeríssima qualitat.

Silvestre (tomàquet, formatge, bolets saltejats, escuma de foie, rúcula i orenga)
Ibèrica (tomàquet, formatge Manxego, pernil Ibèric, oli d'oliva arbequina i orenga)
Cues de gamba (tomàquet, formatge, cues de gamba, all i julivert i orenga)
Bresaola (tomàquet, formatge, bresaola, rúcula, mozzarella de búfala, tomàquet cherry, reducció de balsàmic i orenga)
Ranxera (tomàquet, formatge, tires de vedella, ceba, pebrots vermell, verd i de Padrón, salsa barbacoa i orenga)
Thai (tomàquet, formatge, tires de pollastre, pebrots vermell i verd, salsa de curry i orenga)
Campagnarde (tomàquet, formatge, pernil salat, xampinyons, bacó, ou i orenga)
Mexicana (tomàquet, formatge, chili amb carn, blat de moro, “jalapeños” i orenga)
Toscana (crema fresca a la tòfona negra, formatge, cansalada Ibèrica, rúcula, tomàquet cherry i orenga)

13,60€
13,60€
14,60€
13,60€
13,60€
13,60€
13,60€
13,60€
13,60€

Totes les nostres pizzes es poden demanar amb base integral.

menú infantil
Plat a escollir
Nuggets con patates fregides
Hamburguesa con patates fregides
Pizza Pernil (pernil dolç i formatge)
Macarrons a la bolonyesa

(Fins als 10 anys)
Beguda
Aigua mineral
o Refresc

7,50€

Panna cotta de vainilla i coulis de maduixa
Coulant de xocolata i gelat de vainilla
Profiterols de nata amb xocolata calenta
Carpaccio de pinya amb gelat de coco
Pastís fi de poma i gelat de vainilla
Crep al gust
Mousse de llimona amb gelat de coco i coulis de mango
Gelats Haagen • Dazs ( Cookies, Dolç de llet, Xocolata belga, Vainilla i nous de macadamia, Maduixa, Cheesecake)
FRIENDS CUPS CASOLANS: Tiramisú
Cheesecake
Xocolata
Cheesecake amb galetes Oreo

Vins

5,10€
6,10€
6,00€
6,00€
6,80€
5,30€
6,60€
4,10€
5,20€
4,70€
4,70€
5,20€

Copa

NEGRES
Fortius (Navarra)
Valdubón (Ribera del Duero)
Orube (Rioja)
Acústic (Montsant)
Lambrusco Monteberi

4,00€ 14,00€
16,50€
15,50€
17,80€
11,50€

ROSATS
Fortius (Navarra)
Las Lías (Navarra)
Lambrusco Monteberi
Italian Rose (Prosecco)

4,00€ 14,00€
14,50€
11,50€
13,50€

BLANCS
Fortius (Navarra)
Mocén (Verdejo)
Paco & Lola (Rías Baixas)
Honeymoon (Penedès)

4,00€ 14,00€
14,50€
17,40€
15,90€

CAVA
Freixenet Ice Rosé amb fruits vermells
Torre Galimany Brut Nature Reserva

14,60€
16,50€

SANGRIA
De vi
De cava amb fruits vermells

11,50€
14,30€

IMPOSTOS INCLOSOS

JUNTS AMB FREIXENET
PER OFERIR EL MILLOR
ALS NOSTRES

Postres a triar
Danonino
Crep al gust
Gelat de vainilla
o xocolata

Tenim a la disposició dels nostres clients, les fitxes d'informació sobre al·lergògens de tots
els productes
VEGETARIANS

PICANT

IMPOSTOS INCLOSOS
Carrer Maria Pla, 13 - Andorra la Vella · Tel. (376) 805 805 · www.angeloandfriends.eu

