N A S Z SZ EF KUC HNI POL ECA
zupa
krem z borowików z bekonem i grzankami

19

przystawka
comber z królika w panierce orzechowej
z pistacjami z musem z białej czekolady,
gorgonzoli i białego pieprzu

36

danie główne
assiette z kaczki z sosem śliwkowym,
puree z białych warzyw z ziołami
i pieczonym jabłkiem

49

deser
sernik korzenny z konfiturą malinową
i karmelizowanymi orzechami

19

grzane wino
miód, pomarańcz i goździki

16

grzane białe wino
sok z winogron i biały bez

16

A NT I PA S T I
carpaccio

PIZZ A
34

bel paese

plastry polędwicy wołowej z rukolą, oliwą, parmezanem

szynka, pieczarki, oliwa czosnkowa

podawane wraz z włoskim podpłomykiem

margherita

gamberi bel paese

29

bruschetta al pomodoro

14

świeżymi pomidorami i czosnkiem

bruschetta con tapenade

buffala
mozzarella di buffala, pomidory, oliwki

z oliwek, szynką parmeńską i rukolą

diavola
19

z pesto rosso i krewetkami

principessa
kurczak, bazylia, pesto, parmezan, cebula

i oliwą czosnkową

spinaci
49

boscaiola
32

sos winegret

frutti di mare
krewetki, mięso małży, ośmiorniczki, kalmary

sos cezar, grzanki, jajko

gamberi
bianca con salmone
14
14

rosół drobiowy z włoskimi pierożkami

*do grup od 8 osób doliczane jest 10% serwisu

z duszonymi borowikami, gorgonzolą,
pomidorami koktajlowymi o natką pietruszki

z nadzieniem z szynki parmeńskiej, parmezan

o dzisiejszą zupę dnia

30
36
36

14

34

z wędzonym łososiem i szpinakiem

bianca con porcini

krem z pomidorów z bazylią, mozzarellą i grzankami

szef kuchni poleca – zapytaj kelnera

34

krewetki, papryczki nadziewane serkiem

Z UP P E

lo chef consiglia

30

ananas, szynka

29

sałata rzymska, pierś z kurczaka, parmezan,

fagotti in bordo

32

salami, boczek, ser pleśniowy, czosnek, pieczarki

hawaiana

mix sałat, krewetki, granat, mango, orzechy nerkowca,

crema di pomodoro

32

pomidor, rukola, bazylia, pestki słonecznika

IN S A L AT E

insalata caesare

34

świeży szpinak, ser kozi, oliwki czarne, cebula

a la van gogh

deska włoskich serów i wędlin / 2 os.

insalata di gamberi

32

szynka, salami, boczek, grilowany kurczak

14

tradycyjny włoski podpłomyk ze świeżym rozmarynem

antipasti

36

kiełbasa pepperoni, papryczki jalapeño, cebula

quattro carni

podawana na klasycznym pieczywie

focaccia

36

rukola, szynka parmeńska, parmezan

16

podawana na klasycznym pieczywie z tapenadą

bruschetta pesto rosso

34

mozzarella, mimolette, feta, ser pleśniowy

parma

podawana na klasycznym pieczywie z rukolą,

23

sos pomidorowy, mozzarella

quattro formaggi

tygrysie krewetki w białym winie z czosnkiem i chilli

32

36

R I S OT T I
risotto ai gamberi

TIPI DI PASTA
34

risotto z krewetkami i pomidorkami cherry

risotto ai fungi porcini

35

Lasagne

risotto z borowikami, tymiankiem,
oliwą truflową i parmezanem

Tagliatelle

PA S TA
spaghetti aglio, olio e peperoncino

22
Gnocchi

oliwa, czosnek, peperoncino,
natka pietruszki, parmezan

spaghetti alla carbonara

28
Penne

spaghetti alla carbonara z boczkiem,
jajkiem i serem pecorino

spaghetti alla bolognese

28
Spaghetti

sos boloński, parmezan

spaghetti con melanzane

29

spaghetti orkiszowe z bakłażanem i pomidorami,

Gluten free

w lekkim sosie z suszonymi pomidorami,
czosnkiem i szpinakiem

penne con pollo

32
Vege

kurczak, suszone pomidory, cebula, oliwki,
pesto bazyliowe, śmietana

tagliatelle al nero di seppia con gamberi

39
Ostre/ Hot!

czarny makaron z krewetkami, ośmiornicą, małżami
nowozelandzkimi, marynowanymi w czosnku swiezymi
pomidorami w sosie na bazie białego wina

lasagne alla bolognese

36

sos boloński, sos beszamelowy, parmezan

gnocchi con pollo

33

z kurczakiem, grzybami i czosnkiem

gnocchi alla sorentina
zapiekane w sosie ze świeżych pomidorów i bazylią

*do grup od 8 osób doliczane jest 10% serwisu

29

S EC O N D I P I AT TI &
S EC O N D I D I PESC E
policzek wołowy

BEVAN DE
woda
39

gazowana/ niegazowana

stek z polędwicy wołowej na pieczonych warzywach

acqua panna duża
s. pellegrino duża
lemoniada sezonowa
coca-cola, coca-cola zero
fanta, sprite, tonic
cappy, nestea
świeżo wyciskany sok

korzennych ziemniakami hasselback i masłem ziołowym

pomarańcz/ grejpfrut

policzek wołowy w sosie gorgonzola z figami
na ziołowych gnocchi z rukolą

filet z okonia morskiego

39

filet z okonia morskiego na risotto nero di sepia
ze szpinakiem i sosem cytrynowym

stek z polędwicy

56

redbull

P ER I B A M BI NI
chrupiąca pierś z kurczaka

16
16

herbata

14

espresso
espresso dopio
americano
cappuccino
caffè latte

12

na życzenie serwujemy kawę bezkofeinową

makaron penne w sosie
ze świeżych pomidorów

gnocchi na maśle
delikatne włoskie kopytka

kieliszek
karafka
16

białe/czerwone 0,375l/0,5l

16

BIRRA

z gorzką czekoladą
suflet czekoladowy z musem wiśniowym,
podawany z gałką lodów waniliowych

7
10
8
11
12

10

białe/czerwone

D O LC I
suflet czekoladowy

10/14

VIN O DELL A CASA

w słodkim maślanym sosie

tiramisu

10

sypana/ zimowa

sos pomidorowy, mozzarella

penne al pomodoro

15
15
14
7
7
7
14

CAFFE T TERI A

frytki, pomidorki cherry

mała pizza margherita

7/12

kozel
pilsner
książęce

30/36

9/12
13
12

pszeniczne, czerwony lager

kozel cerny
złote lwy
lech free bezalkoholowe

12
11
9

APERITIVO
prosecco

75/15

gancia

aperol spritz
cydr jabłkowy

*do grup od 8 osób doliczane jest 10% serwisu

22
10

