
  4 FORMATGES
    Tomàquet, mozzarella, 
       roquefort, parmesà, emmental  
 i orenga

MALLORQUINA
Tomàquet, mozzarella, 
tomàquet cherry, sobrassada ibèrica i orenga
Opció: amb mel

· Repartiment a domicili i recollida al local

· S’accepten pagaments amb targeta de crèdit (al local i a domicili)

· Repartiment a Avià (nomès divendres i cap de setmana): 
  suplement d’1 €, (gratuït a partir de 4 pizzes)

· D’acord amb el reglament de la UE 1169/2011, per conèixer la 
composició i els possibles al·lèrgens dels nostres productes, podeu 
fer-nos arribar un correu electònic (info@vidalba.cat), especificant 

  el producte del vostre interès

· NO ACCEPTEM COMANDES A TRAVÉS DEL CORREU ELECTRÒNIC

   Plaça Sant Pere, 11 · BERGA   937 503 248   www.vidalba.cat

LES CLÀSSIQUES... 12 €

CLÀSSICA SICILIANA
Mozzarella, tomàquet natural, bacó, 
alfàbrega i parmesà

MARGARITA
Tomàquet, mozzarella i orenga

11 €

Horari

De dimecres a diumenge 

de 19 h a 23 h.

937 503 248

Plaça Sant Pere, 11 · BERGA

www.vidalba.cat

Repartiment a domicili 

a partir de les 20 h.

 BARBACOA
Tomàquet, mozzarella,
  carn picada, ceba,
salsa barbacoa i 
  orenga

TROPICAL
    Tomàquet, mozzarella, bacó, pinya i orenga

 TONYINA
Tomàquet, mozarella, 
tonyina, olives negres i orenga

LA NOSTRA PEPPERONI  
Tomàquet, mozarella, xoriço ibèric, parmesà i orenga

NAPOLITANA
Tomàquet, mozzarella,

             tomàquet natural,  
   tàperes, anxoves, all i orenga

CALZONE
Tomàquet, mozzarella, tomàquet natural, pernil dolç, 
ou dur, pebrot del piquillo, xampinyons i orenga

4 ESTACIONS
   Tomàquet mozzarella, 
pernil dolç, carxofes, xampinyons, 
anxoves, i orenga

per cada 4 pizzes:
Una ampolla d’1 litre de 

cervesa o de refresc 
de regal!



PER A MÉS INFORMACIÓ I NOVETATS, CONSULTEU EL NOSTRE WEB:
www.vidalba.cat

ALTRES...

LES POSTRES...3,5 €

PESTO
Pesto, mozzarella, ceps, xampinyons i orenga

LES MÉS NOSTRES...12 €

DE PROXIMITAT... 12 €

LES GOURMET... 13 €

ESPINACS I CABRA 
Tomàquet, mozzarella, espinacs,                              
         formatge de cabra i orenga

LA PLAÇA
Tomàquet, mozarella, 
tastet de Cal Gonfaus, 
poma, ceba caramel·litzada, 
ruca i orenga

TALEGGIO
Tomàquet, mozzarella, taleggio, 
pernil ibèric i orenga

PATUMAIRE
Tomàquet, mozzarella, 
pebrot del piquillo, 
botifarra negra, bitxo i 
orenga

TÒFONA
Tomàquet, mozzarella, 
ou, patates palla i tòfona 
(només temporada)

 MARINERA
   Tomàquet, mozzarella, calamar, salmó, 
tonyina, gambes i orenga

Amb la garantia de 
qualitat i bon gust de:

Postres
Lemon pie

Cheese cake

Tres xocolates

Carpaccios*  

Bacallà i olivada

Filet de vedella amb parmesà i ruca

Peu de porc amb praliné de pinyons

* Tots els carpaccios van acompanyats    
d‘una focaccia amb romaní

CARNÍVORA
Tomàquet, mozzarella, 
carn picada (50% vedella / 50% porc),
xampinyons, ceba i orenga

DE PEU DE PORC
           Tomàquet, mozzarella, 
                       peu de porc, 
                         praliné de pinyons                                
                   i orenga

CEPS
Tomàquet, mozzarella,
  ceps, praliné de pinyons 
      i orenga

DE L’HORT
        Tomàquet, mozzarella, pebrot,      
    albergínia, carbassó, 
     xampinyons i orenga.
       Opció: amb salsa romesco

Begudes
Aigua  1,25 €
Refrescos i cerveses  1,50 €
Vi blanc  8,00 €
Vi negre  8,50 €
Cava  10,00 €

13,5 €

DEMANA‘NS LA PIZZA DE TEMPORADA!
TOTES LES PIZZES ES PODEN DEMANAR AMB BASE DE MASSA INTEGRAL!

 VIDALBA
      Tomàquet, 
    mozzarella, ruca, 
olivada, parmesà, 
romaní i orenga 
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             DE CALÇOTS
Tomàquet, mozzarella, calçots, bacallà
 i salsa de calçots (només temporada)


