ANTIPASTI – PRZYSTAWKI

Focaccia
Podpłomyk z rozmarynem i oliwą z oliwek

15 zł

Bruschetta all`aglio
Pieczywo czosnkowe z serem mozzarella (10 szt.)

15 zł

Bruschetta Toscana
Pieczywo czosnkowe ze świeżymi pomidorami i bazylią (10 szt.)

18 zł

Bruschetta Mix
Pieczywo czosnkowe (10 szt.), z szynką parmeńską, ze szpinakiem, z serem
mozzarella, świeżymi pomidorami i bazylią

22 zł

Carpaccio di maiale
Cieniutkie plastry marynowanej słoniny podane z piórkami cebuli i rukolą

23 zł

Carpaccio di manzo
Plastry polędwicy wołowej podane na liściach rukoli z kaparami i płatkami
parmezanu skropione oliwą czosnkową

30 zł

Carpaccio di salmone
Plastry wędzonego łososia podane na liściach rukoli z kaparami
skropione oliwą czosnkową i sokiem z cytryny

30 zł

Calmari
Chrupiące pierścienie kalmarów podane na liściach sałaty,
podane z sosem czosnkowym

35 zł

Tartare di manzo controfiletto
Tatar z polędwicy wołowej

38 zł

Gamberi fritti in burro all`aglio
Krewetki smażone na maśle czosnkowym podane z grzankami

40 zł

Antipasti italiano con focaccia
Deska serów i wędlin włoskich (szynka crudo di parma, salame pikante,
ser pecorino, ser mimolette, gorgonzola) podawana z podpłomykiem

65 zł

Piatto Toscano di carne alla griglia (dla dwóch osób)
Toskański półmisek mięs grillowanych
(kiełbaski baranie, szaszłyk, pierś kurczaka, karkówka, żeberka
ogórek kiszony, chrzan, musztarda, cebula, sos czosnkowy)

120 zł

Fritto misto di mare (dla dwóch osób)
Półmisek owoców morza

90 zł

ZUPPA – ZUPY
Tortellini in brodo
Rosół drobiowy z pierożkami tortellini

10 zł

Zuppa con frutti di mare
Aromatyczna zupa z owoców morza i ryb

15 zł

Trippa alla Fiorentina
Flaczki wołowe po florencku

14 zł

Zuppa o crema dello chef
Zupa lub krem szefa kuchni (prosimy pytać kelnera)

12 zł

PESCE – RYBY
Filetto di merluzzo
Filet z dorsza zapiekany z mozzarellą i pomidorami, podany z frytkami i sałatką

36 zł

Salmone alla griglia con spinaci
Grillowany łosoś podany na liściach szpinaku z ziemniakami opiekanymi

40 zł

Orata
Dorada podana prosto z patelni, z ziemniakami opiekanymi i sałatką

40 zł

Filetto di lucioperca
Filet z sandacza w sosie limonkowym, podany z ryżem i warzywami blanszowanymi

40 zł

SECONDI PIATTI – DRUGIE DANIA

Bistecca di manzo
Grillowany stek wołowy podany z masełkiem czosnkowym, frytkami i sałatką
Spedini di pollo
Roladki z kurczaka z suszonymi pomidorami i parmezanem
podane z sosem z czarnych trufli, ziemniakami opiekanymi i sałatką

18 zł / 100g

33 zł

Petto di pollo alla gorgonzola
Grillowany filet z kurczaka w sosie z serów włoskich,
podana na szpinaku oraz ziemniakami opiekanymi

33 zł

Filetto di maiale con funghi
Polędwiczka wieprzowa podana z sosem borowikowym,
kluseczkami gnocchi oraz warzywami blanszowanymi

35 zł

Tacchino coscia all`arancia
Udziec z indyka pieczony w pomarańczach i rozmarynie,
podany z sosem żurawinowym, ziemniakami opiekanymi i sałatką

35 zł

Scalopine al tartufo nero
Eskalopki cielęce smażone na maśle, podane z sosem z czarnych trufli,
kluseczkami gnocchi oraz sałatką

35 zł

Costine di maiale alla birra
Żeberka marynowane w piwie, podane z grillowanymi warzywami,
chrzanem i musztardą na podpłomyku lub z ziemniakami opiekanymi

35 zł

Anatra alla Toscana
Pieczona kaczka w czerwonym winie, podana z żurawiną,
ziemniakami opiekanymi oraz warzywami blanszowanymi

40 zł

Braciola di maiale con l'osso
Schab z kością po turyńsku podany z ziemniakami opiekanymi i
grillowanymi warzywami

40 zł

Filetto di manzo in salsa balsamica
Polędwica wołowa w sosie z octu balsamicznego i miodu,
podana z ziemniakami oraz sałatką

65 zł

PRIMI PIATTI – MAKARONY
Spaghetti aglio olio peperoncino
Spaghetti z czosnkiem, chili i oliwą z oliwek

22 zł

Spaghetti carbonara
Makaron z boczkiem wędzonym i cebulką i płatkami parmazanu

24 zł

Spaghetti bolognese
Makaron w sosie pomidorowym z wołowiną, podany z płatkami parmezanu

24 zł

Penne al forno
Makaron penne z kurczakiem, pieczarkami i mozzarellą, podany prosto z pieca

28 zł

Ravioli
Pierożki (o aktualny smak prosimy pytać kelnera) oprószone płatkami parmezanu

28 zł

Tagiatelle al salmone
Makaronowe wstążki z dodatkiem łososia w sosie śmietanowym

28 zł

Fiocchi e pere
Sakiewki z gruszką w wytrawnym sosie serowym

29 zł

Tagiatelle di maiale con funghi
Makaronowe wstążki w sosie borowikowym z dodatkiem
polędwiczki wieprzowej

29 zł

Spaghetti con gamberoni e rucola
Makaron z krewetkami, pomidorem koktajlowym, rukolą
i płatkami parmezanu (ostrość do wyboru)

40 zł

Nero
Makaron barwiony sepią z owocami morza duszonymi w białym winie
(ostrość do wyboru)

49 zł

INSALATA – SAŁATKI
Cesar
Mieszanka sałat, świeżych warzyw i ananasa podana z grillowanym kurczakiem,
bekonem oraz grzankami

25 zł

Greca
Mieszanka sałat i świeżych warzyw z dodatkiem oliwek oraz sera feta skropiona
sosem winegret

25 zł

Insalata con pollo
Sałatka z grillowanym kurczakiem, winogronami, prażonymi orzeszkami pini,
płatkami migdałów, skropiona malinowym sosem balsamico

25 zł

Insalata con rucola
Mieszanka włoskich serów podana na liściach rukoli z pomidorkami cherry,
orzechami włoskimi, granatem, skropiona sosem winegret

25 zł

Insalata con salmone
28 zł
Mix sałat, grillowany łosoś, kukurydza, pomidor cherry, piórka cebuli, prażone pestki dyni
skropione sosem winegret oraz obsypane ziarenkami czarnuszki
Insalata di mare
Mieszanka sałat i warzyw z dodatkiem owoców morza
(krewetki, mule, małże nowozelandzkie) oraz limonki i paluszów grissini

35 zł

Insalata con Parma
Mix sałat, gorgonzola, gruszka, pomidor cherry, piórka cebuli, szynka parmeńska,
orzechy włoskie, skropiona malinowym sosem balsamico

30 zł

MENU DLA DZIECI
Zuppa di pollo con pasta
Rosół z makaronem

8 zł

Zuppa di pomodoro
Zupa pomidorowa z makaronem

8 zł

Patate fritte con ketchup
Frytki z ketchupem

10 zł

Gnocchi con burro
Gotowane kluseczki gnocchi polane masełkiem

15 zł

Spaghetti in salsa di Pomodoro
Spaghetti w lekkim sosie pomidorowym

15 zł

Impanati filetto di pollo
Filet drobiowy panierowany, frytki z ketchupem, sałatka

16 zł

DOLCI – DESERY

Tiramisu
Tradycyjny włoski deser na bazie serka mascarpone, biszkoptów
i likieru amaretto

16 zł

Tarta con le pere
Tarta gruszkowa podana z lodami waniliowymi i owocami

16 zł

Torta del giorno
Ciasto dnia (proszę pytać kelnera)

16 zł

DOLCI GELATI – DESERY LODOWE

Dessert al cioccolato
Lody czekoladowe i waniliowe z bitą śmietaną oraz polewą czekoladową

17 zł

Fragola dessert
Sorbet z truskawek i lody waniliowe z bitą śmietaną oraz polewą truskawkową

17 zł

Peach dessert
Lody waniliowe z bitą śmietaną i polewą malinową z cząstkami brzoskwiń

17 zł

Dessert lampone
Sorbet z malin i lody waniliowe z bitą śmietaną, owocami i polewą malinową

17 zł

PIZZA
32 cm - 45 cm
1. MARGHERITA
sos pomidorowy, mozzarella, oregano

21 zł - 31 zł

2. PROSCIUTTO
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, oregano

23 zł - 33 zł

3. PEPPERONI
sos pomidorowy, mozzarella, salami pepperoni, oregano

23 zł – 33 zł

4. PROSCIUTTO E FUNGHI
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki, oregano

24 zł - 34 zł

5. AMERICANA
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki, kukurydza, oregano

25 zł - 35 zł

6. QUATTRO FORMAGGI
sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzola, pecorino, mimolette, parmezan

29 zł - 39 zł

7. CAPRICCIOSA
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, salami, pieczarki, cebula,
papryka słodka, oregano

26 zł - 36 zł

8. HAWAII
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, ananas, kukurydza, oregano

25 zł - 35 zł

9. CON POLLO
sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, boczek, pieczarki, papryka ostra,
oregano

26 zł - 36 zł

10. VEGETARIANA
sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, kukurydza, papryka słodka, oliwki,
cebula, czosnek, szczypiorek, oregano

25 zł - 35 zł

11. SALAME PICANTE
sos pomidorowy, mozzarella, salami, gyros drobiowy, pieczarki,
papryka ostra, czosnek, oregano

26 zł - 36 zł

12. GUSTAVO
sos pomidorowy, mozzarella, salami, boczek, salami pepperoni,
papryka ostra, czosnek, parmezan, oregano

27 zł - 37 zł

13. SPINACI
sos pomidorowy, mozzarella, boczek, szpinak, suszony pomidor,
parmezan, oregano

27 zł - 37 zł

14. TOSCANA
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, salami, boczek, czosnek, ricotta,

29 zł - 39 zł

papryka ostra, szczypiorek, oregano
15. GRECA
sos pomidorowy, mozzarella, ser feta, oliwki, pomidorki cherry,
cebula czerwona, oregano

29 zł - 39 zł

16. RUSTICA
sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, kukurydza, papryka słodka,
oregano

26 zł - 36 zł

17. BIANCA
sos czosnkowy, mozzarella, boczek, ricotta, pieprz młotkowany,
czosnek, szczypiorek, oregano

27 zł - 37 zł

18. BROCCOLI
sos czosnkowy, mozzarella, brokuły, kurczak, kukurydza, parmezan,
oregano

27 zł - 37 zł

19. GORGONZOLA
sos pomidorowy, mozzarella, pomidor suszony, gorgonzola, czosnek,
rukola, oregano

31 zł - 41 zł

20. PROSCIUTTO CRUDO
sos pomidorowy, mozzarella, szynka parmeńska, pomidor cherry,
oliwki, rukola, parmezan, oregano

32 zł - 42 zł

21. DON PABLO
sos czosnkowy, mozzarella, szynka, salami, ogórek kiszony,
cebula, czosnek, papryka ostra, oregano

32 zł - 42 zł

22. GAMBERETTI
sos pomidorowy, mozzarella, krewetki, pomidory cherry, czosnek,
pietruszka, parmezan, rukola, oregano

35 zł - 45 zł

23. FRUTTI DI MARE
sos czosnkowy, mozzarella, marynowane owoce morza, pietruszka,
czosnek, parmezan, oregano

36 zł - 46 zł

Dodatkowe składniki do pizzy:
I – (4 zł/ 5 zł) pieczarka, kukurydza, cebula, cebula czerwona, papryka ostra, papryka słodka,
papryka pepperoni, rukola, pomidor cherry, ananas, oliwki, szpinak, ogórek liszony, brokuł,
bazylia, szczypiorek, czosnek, pietruszka
II – (5 zł/ 6 zł) szynka, salami, boczek, salami pepperoni, kurczak, gyros, wieprzowina siekana,
kiełbasa
III – (6 zł/ 7 zł) mozzarella biała, gorgonzola, pecorino, parmezan, owoce morza, suszone
pomidory, szynka parmeńska, ricotta, podwójny ser.

