Menu

Przystawki

1. Carpaccio di Manzo
polędwica wołowa, rukola, parmezan, kapary, pomidorki cherry
2.

Antipasto Italiano

32zł

32zł

mix włoskich wędlin, szynka parmeńska, salami pikantne, salami Milano, ser gorgonzola, ser
kozi asiago, sery dojrzewające podane z focaccią
3. Gamberi all’aglio con crostini
krewetki w sosie winnym

35zł

4. Bruschette pomodoro
grzanki ze świeżym pomidorem, bazylią, czosnkiem, oliwą

19zł

5. Bruschette mozzarella prosciutto
grzanki z serem mozzarella i szynką parmeńską

20zł

6. Focaccia
włoski placek drożdżowy ze świeżym rozmarynem i oliwą

12zł

Zupy
1. Crema al pomodoro

13zł

Krem z pomidorów

2. Zupa rybna

17zł

3. Zupa dnia

8zł

Sałatki
1. Insalata cezar

24zł

Mix sałat, kurczak, grzanki, pomidorki cherry, sos cezar

2. Insalata caprese

14zł

Pomidory, ser mozzarella, bazylia, oliwa

3. Insalata grecka
Mix sałat, pomidor, ogórek, cebula czerwona, oliwki, papryka, ser feta

16zł

Wspaniały smak naszej pizzy jest wynikiem ręcznie wyrabianego
ciasta oraz starannie dobranych składników!

Pizza

1. Margherita
Ser mozzarella/sos pomidorowy

17zł

2. Capricciosa
Ser mozzarella/sos pomidorowy/szynka/pieczarki

21zł

3. Salami

19zł

Ser mozzarella/ sos pomidorowy /salami milano

4. Hawai
Ser mozzarella/sos pomidorowy/szynka/ananas

20zł

5. Spianata
Ser mozzarella/sos pomidorowy/spianata picante/rucola/pomidorki cherry

23zł

6. Tonno
Ser mozzarella/sos pomidorowy/tuńczyk/cebula czerwona/kapary

25zł

7. Napoletana

19zł

Ser mozzarella/sos pomidorowy/czosnek świeży/anchovis

8. Quattro stagioni
Ser mozzarella/sos pomidorowy/ szynka cotto/pieczarki/karczochy/oliwki

27zł

9. Quattro formaggi
Ser mozzarella/sos pomidorowy/gorgonzola/asiago/parmezan

26zł

10. Pollo

25zł

Ser mozzarella/ sos pomidorowy/mięso z kurczaka/ cebula czerwona

11. Carbonara
Ser mozzarella/sos smietanowy/pancetta/cebula czerwona/ jajko

23zł

12. Speciale

29zł

Ser mozzarella/sos pomidorowy/szynka cotto/pancetta/papryka/pieczarki/cebula czerwona

13. Caprese
Ser mozzarella/oliwa z oliwek/pomidor / rucola

25zł

14. Gorgonzola e spinaci
Ser mozzarella/sos pomidorowy/orzechy włoskie/gorgonzola/czosnek/szpinak

27zł

15. Verdure grigliate
27zł
Ser mozzarella/papryka/oliwki/pieczarki/kapary/cebula czerwona/sos pomidorowy
16. Parma
Sos pomidorowy/szynka crudo/rukola/pomidorki cherry/ parmezan

30zł

Szeroki wybór makaronów wykonanych według receptur
szefa kuchni zadowoli każdego smakosza!

Pasty
1. Aglio Olio Peperoncino
Spaghetti alla chitarra, czosnek, oliwa, papryczka peperoncino

19zł

2. Arrabiata

19zł

Tagliatelle, pomidory, czosnek, bazylia, papryczka peperoncino

3. Bolognese

26zł

Spaghetti alla chitarra z sosem Bolognese

4. Poolo Brocoli Gorgonzola

28zł

Penne rigate, kurczak, brokuły, ser Gorgonzola, czosnek w sosie śmietanowym

5. Carborana

28zł

Spagetti, boczek, jajko, parmezan

6. Spinaci e Gorgonzola

29zł

Tagliatelle, szpinak, ser Gorgonzola, czosnek, czerwona cebula, śmietana

7. Salsiccia

29zł

Penne rigate, włoska kiełbasa, czosnek, papryczka peperoncino w sosie pomidorowym

8. Gamberi Con Zucchine

32zł

Tagliatelle, krewetki, cukinia, natka pietruszki, carry, śmietana

9. Frutti di Mare

33zł

Tagliatelle z owocami morza w sosie pomidorowym z czosnkiem
i papryczką peperoncino

10. Vegetariana
Tagliatelle, cukinia, bakłażan, papryka, oliwki, czosnek, cebula czerwona, bazylia

33zł

Ravioli
1. Ravioli al Ragu di Carne
W sosie pomidorowo-bazyliowym

29zł

2. Ravioli Spinaci e Ricotta di Noce
Pierożki włoskie faszerowane szpinakiem i serkiem Ricotta
w sosie maślano-szałwiowym

30zł

3. Ravioli Seppia Frutti di Mare
Pierożki włoskie z atramentem ośmiornicy nadziewane
farszem z owoców morza podawane w sosie z oliwy, czosnku i rukoli

33zł

Lasagne
1. Lasagne al Forno Ragu
Lasagne mięsna z beszamelem w sosie pomidorowym z pieca

29zł

Ryby
1. Salmone

42zł

Łosoś pieczony z pomidorami i miękkim białym serem z dodatkiem gniocchi

2.Dorada
Dorada zapiekana w soli morskiej z warzywami z grilla z ziemniakami opiekanymi

49zł

Danie główne
1. Filetti di pollo alla caprese

35zł

Filet z kurczaka z mozzarella, pomidorem i bazylią z ziemniakami opiekanymi i warzywami z
wody

2. Anatra

45zł

Kaczka luzowana podana na karmelizowanym jabłku z dodatkiem gnocchi

3. Filetto di maiale con funghi di bosco

38zł

Warkocz z polędwiczki wieprzowej z sosem z leśnych grzybów z ziemniakami opiekanymi i
mix sałat

4. Kotlet schabowy z ziemniakami i surówką

25zł

5. Panierowany filet z kurczaka z ziemniakami i surówką

25zł

6. Półmisek mięs pieczonych

45zł

filet z kurczaka, schab, karkówka, boczek, kiełbasa, bułka, sos firmowy,
ogórek kiszony, pomidor

Desery

1. Tiramisu al Panettone

2. Tatufo noccila

3. Tartufo al limoncello

