ZUPY
Crema di pomodori e pepperoni arrostiti
Krem z pieczonej papryki i pomidorów / jogurt/parma/ bazylia/oliwa/ pieczywo ziołowe 10zł
Zuppa di pesce con merluzzo
Zupa rybna z dorsza por /koper włoski/ białe wino / pieczywo ziołowe 14zł

PRZYSTAWKI
pane all'aglio
Paluchy czosnkowe wypiekane z czosnkiem i peperoncini 10zł
Focaccia ripiena di mortadella
Focaccia /rucola/ ricotta/oliwa /sos balsamiczny /mortadella bolońska IGP 14zł
Bruschetta
Świeże pomidory z czosnkiem i bazylią/ ser kozi z miętą /fasola z marynowaną papryką 16zł
gamberi in vino
Krewetki w winie/pepperoncini /czosnek/kolendra/pomidory/pieczywo wypiekane 22zł
Carpaccio di manzo
Carpaccio z marynowanej polędwicy wołowej z sałatką z fenkuła i parmezanem 24zł
Antipasti
Prosciutto Crudo/ coppa di parma/ Gorgonzola DOP/ Pecorino Sardo/ Włoskie pikle/ Pieczywo wypiekane 24zł

Sałatki
Verdure Miste
mix chrupiących sałat z ogórkiem i pomidorem 10zł
Insalata Caesar
sałata rzymska i radicchio /grzanki czosnkowe/grillowana pierś kurczaka/Parmigiano Reggiano/sos cesarski/
pieczywo 16zł
Insalata di mozarella di bufala
Sałatka z buffalą /rukola /roszponka/oliwa bazyliowa/sos balsamiczny/pomarańcz/pomidory/pieczywo 16zł
Insalata con formaggio di capra
Sałatka z serem kozim/ szpinak/suszona żurawina/melon/karmelizowane orzechy włoskie/pomidory/dresing ziołowy
16/pieczywo

Burgery
Italiano Burger 24zł
wołowina/cukinia/bakłażan/spianata calabre/ pomidor/rucola/salsa pomidorowa/coleslaw/chipsy ziemniaczane z
prażoną cebulą
BBQ Burger 24zł
wołowina/ ser gorgonzola/ bekon/sos BBQ/pieczarki/sałata/coleslaw/chipsy ziemniaczane z wędzoną papryką

Dania Główne
involtini di pollo
Roladka z kurczaka w parmie z suszonymi pomidorami i cukinią/ ryż z groszkiem, bazylią i ziołami/ sałaty 24zł
Scaloppine di vitello
Eskalopki cielęce z gruszką w sosie cytrynowo winnym /grillowany ziemniak z bekonem/ młode warzywa 26zł
Mulo nel vino con pomodori
Mule w winie z pomidorami, estragonem w maślanym winnym sosie 26zł (pt,sb,nd)
gustare la bistecca di lombata di manzo
Stek z antrykotu wołowego/grzyby leśne/ sos demi glace z pieprzem/ ziemniaki opiekane/sałaty 36zł
Merluzzo al forno
polędwica z dorsza z sycylijską salsą słodko-kwaśną /puree z kalafiora/mikro zioła 34 zł
Salmone fritto
Łosoś smażony z jajkiem w koszulce/sos bearneński/ szpinak ze śmietaną/ 34zł

Pasta / Risotto
Ravioli con anatra 22zł
Ravioli z pieczoną kaczką/sos maślany z szałwią/Grana Padano
Risotto allo zafferano con frutti di mare 22zł
Risotto szafranowe/owoce morza/pomidory/Grana padano
Risotto ai funghi porcini 22zł
Risotto z borowikami/mascarpone/szczypiorek
Tagiatelle con pancetta e asparagi 22zł
Tagiatelle z pancettą, szparagami,grana padano
Tagiatelle con frutti di mare in salsa di burro di vino 22zł
Tagiatelle barwione tuszem kałamarnicy ,z owocami morza, pomidorami,czosnkiem, natką i peperoncini w sosie
winno maślanym
Spaghetti con tonno 22zł
Spaghetti z tuńczykiem, pomidorami,natką, czosnkiem
Pappardele al Ragu di Cinghiale 24zł
Pappardele z ragu z dzika w sosie pomidorowo- winnym z parmezanem i selerem naciowym

Pizza
Margherita 17zł
z sosem pomidorowym/ mozarellą/ oregano
Prosciutto Cotta e funghi portabella 20zł
z sosem pomidorowym/ mozarellą/ pieczarkami portabella / szynką Cotta

Calabria 20zł
z sosem pomidorowym/ mozarellą/ salame picante/ nduja/ czerwona papryka
Wegetariana 20zł
z sosem pomidorowym/ mozarellą/ papryka trio/ cukinią/ bakłażanem/ czosnkiem i cebulą
Prosciutto 24zł
z sosem pomidorowym/ białą mozarellą/ szynką parmeńską/ rucolą/ oliwą extra vergine/ sos balsamiczny
Quattro Formaggi 24zł
Z czterema serami /mozarellą /gorgonzolą/ parmezanem /pecorino/sos z duszonych porów w winie ze śmietaną
Pizza con le acciughe 24zł
z sosem pomidorowym/mozarellą/ anchois/ czarnymi oliwkami/czerwoną cebulą

Desery
Canolli nadziewane kremem, pistacjami i czekoladą 10zł
Torcik śmietankowy na kawowym brownie z sosem truskawkowym 10zł
Gofry z domową konfiturą i owocami 10zł
Ciasto drożdżowe z owocami sezonowymi z sosem waniliowym,8zł
Deser lodowy /toping czekoladowy/ śmietana/ owoce 10zł

Dodatki
Pikle włoskie 6zł
Warzywa z grilla (cukinia/ bakłażan/ papryka trio/ pomidor/oliwa/balsamico) 10zł
Pieczone ziemniaki z czosnkiem i tymiankiem 6zł
Pieczywo 3zł

