


Sałatki

1. Insalata fresca con spianata picante                                                     
Mix świeżych sałat, pomidorki koktajlowe, spianata picante, 
ser Grana Padano, sos vinegret

2. Insalata Caesar                                                                                         
Sałata rzymska, kurczak, pomidory, świeży ogórek, grzanki, 
ser ser Grana padano, sos cezar

3. Insalata con prosciutto e gorgonzola                                                    
Mix świeżych sałat, szynka długodojrzewającą, gorgonzola,  
suszone pomidory, pestki dyni, sos vinegret

4. Insalata cacciatore                                                                                   
Mix świeżych sałat, smażona polędwiczka wieprzowa, borowiki,
pomidory, oliwki, czerwona cebula, sos vinegret

 

                                                    18,00

                                                                                     23,00

                                                    22,00

                                                                                 24,00

 

Przystawki zimne

1. Insalata  Caprese                                                                                    
Plastry świeżej mozzarelli i pomidora, bazylia, oliwa, pieprz grubo mielony

2. Piatto di antipasti                                                                           
PółmiseK przystawek, czarne i zielone oliwki, owoce kaparów, marynowane  
cebulki, suszone pomidory, plastry włoskiej szynki długodojrzewającej, 
plastplastry salami, spianata picante, włoskie sery długodojrzewające, pieczywo, masło

Przystawki gorące

1. Bruschetta                                                                                               
Grzanki z włoskiego pieczywa z pomidorami, mozzarellą, bazylią, 
czosnkiem, oliwkami, oregano i oliwą

2. Focaccia                                                                                                     
Ciasto z pieca z oliwą, solą morską i rozmarynem

3. 3. Gamberetti alla griglia                                                                   
Szaszłyk z krewetek podany na  rukoli z  pikantnym dipem koperkowym

 

Przystawki zimne

                                                                           
                                                                               13,00

                                                                      mały 17,00

                                                                                             11,00

                                                                                                    9,00

                                                                                                                         29,00

       duży 30,00



PASTY

1. Spaghetti bolognese                                                                                
Makaron spaghetti z sosem pomidorowym z dodatkiem mięsa wołowego, 
oregano, bazylii 

2. Tagliatelle con salmone                                                                           
Makaron tagliatelle w śmietanowym sosie z dodatkiem łososia 

3. 3. Spaghetti carbonara                                                                                             

 Makaron spaghetti ze smażonym boczkiem i sosem śmietanowo - jajecznym

4. Rigatoni con piselli verde                                                                      
Makaron rigatoni z zielonym groszkiem, smażonym boczkiem i sosem z gorgonzoli

5. Pappardelle con gamberetti e zucchina                                                
Makaron pappardelle z krewetkami i cukinią w sosie pomidorwym

                                                                                23,00

                                                                           30,00
 

                                                             23,00

                                                                      23,00

                                              30,00

ZUPY

1. Crema di pomodori con mozzarella                                                          10,00
Pomidorowy krem z dodatkiem grzanki z mozarellą i świeżej bazylii

2. Zuppa di cipolle                                          12,00
Zupa cebulowa podawana z grzanką zapiekaną z serem Grana Padano

3. 3. Cioppino, zupa włoskich rybaków                                                              15,00 
Włoska zupa rybna  z dodatkiem ryb i owoców morza

4. Sopa de lime                                                                                                    12,00
Pikantna zupa meksykańska z dodatkiem kurczaka, limonki i tortilli 

5. Brodo di pollo e manzo                                   10,00
Rosół drobiowo-wołowy z makaronem 

Zupy & Pasty



DANIA GORĄCE

1. Pollo caprese                                                                                                           
Grillowany let z kurczaka z dodatkiem pesto, mozzarelli i pomidorów, 
podany z ryżem curry i zieloną sałatą z sosem vinegret

2. Cotoletta di maiale                                                                                                
Panierowany kotlet z karkówki wieprzowej, podany z ziemniakami 
z kopez koperkiem i surówką

3. Maiale cacciatore                                                                                                   
Polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym podawane z gnocchi
lub ziemniakami z koperkiem oraz surówką

4. Pesce con verdura                                                                                                                                       
Smażony let z miruny podany z ryżem z warzywami i surówką

5. Orata alla romania                                                                                                
DDorada smażona na klarowanym maśle w asyście fasolki szparagowej 
z nutą czosnku i chłopskimi frytkami

 

                                                                                                  
                                                                                                       25,00

                                                                                              27,00

                                                                                                  38,00

                                          30,00                                                                                             

                                                                                             40,00

 



Pizza
PIZZA

                                                                                                             średnica 33

1. Margherita                                                    15,00
sos pomidorowy, mozzarella, bazylia, oregano 

2. Bianca                                                      24,00
mozzarella, pieczarki, parmezan, szynka parmeńska, rukola, oregano

3. 3. Pancetta e panna                                               25,00
sos pomidorowy, mozzarella, papryka grillowana, pancetta, oregano, 
śmietana, świeży koperek

4. Piccante                                                 25,00
sos pomidorowy, mozzarella, spianata piccante, oliwki, rukola, 
pomidorki koktajlowe, oregano

5. Salame                                                      24,00
sos,mozzasos,mozzarella, salami, czerwona cebula, oliwki, oregano

6. Quatro Fromaggi                                             25,00
sos pomidorowy, mozzarella, grana padano, gorgonzola, ricotta, oregano

7. Speck e Gorgonzola                                           25,00
sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzola, speck, rukola, oregano

8. Pollo con funghi senape                                      25,00
sos musztardowo-śmietankowy, mozzarella, kurczak, pieczarki, kukurydza, oregano

9. 9. Cinque Carni                                            25,00
sos pomidorowy, mozzarella, salami, szynka parmeńska, spianata piccante, speck, 
pancetta, pieczarki, oregano

Do Każdej zamówionej pizzy podajemy trzy rodzaje oliwy smakowej własnej produkcji.

Sosy:
Sos z włoskich pomidorów 2, 00  
Sos czosnkowy    2 ,00



DANIA DLA NAJMŁODSZYCH

1. Zuppa Fata Morgana                                       9,00
Krem pomidorowy z makaronem

2. Topolino In Tuffolino                                    20,00
Chrupiące drobiowe nuggetsy podane z frytkami i surówką

3. Pinocchio                                              15,00
SSpaghetti w sosie bolońskim

4. Margarita piccola                                        12,00
Mała pizza z sosem pomidorowym, mozzarellą i bazylią

5. Brodo di Pollo                                          7,00
Rosół drobiowo-wołowy z makaronem

6. Patate Fritte (150g)                                      5,00
Frytki

 


