
Risotto z krewetkamil Vannamei                                                      44,-
ryż Carnaroli, krewetki Vannamei, oliwa extra vergine, sos 
pomidorowy, czarne oliwki, czosnek, białe wino, przyprawy

Penne all’arrabbiata                                                                              25,-
makaron penne, papryczki chilli, pomidory, czosnek, oliwa extra 
vergine, świeża bazylia,  Parmigiano Reggiano DOP

DANIA G ŁÓWNE
Confit z kaczki                                                                                               46,-
pieczone w niskiej temperaturze udka z kaczki , ziemniaki 
opiekane, sos wiśniowy z kardamonem, przyprawy

Rustykalny kotlet schabowy z dodatkami                                   34,-
delikatny schab, ziemniaki opiekane z rozmarynem i czosnkiem, 
mix sałat

Stek z polędwicy wołowej                                                      36,- / 100g
polska sezonowana polędwica wołowa, warzywa sezonowe,
sos z zielonego pieprzu, frytki

Pstrąg z Osady Jurajskiej                                                                        34,-
świeży pstrąg , warzywa sezonowe, frytki

MAK ARONY I INNE
Penne i spaghetti są dostępne w wersji bezglutenowej 

Massimo Bottura - Risotto Cacio e Pepe                                       49,-
ryż Arborio, crema”z Parmigiano Reggiano DOP, świeżo mielony 
kolorowy pieprz ,

Spaghetti Cacio e Pepe                                                                           24,-
klasyka w czystej postaci...makaron spaghetti, 
Pecorino Romano DOP, świeżo mielony pieprz, bazylia

Farfalle z kurczakiem i bobem                                                           29,-
makaron farfalle, kurczak, gorgonzola, bób, czosnek, szalotka,
białe wino, Parmigiano Reggiano DOP, delikatny sos śmietanowy, 
przyprawy

Prawdziwie włoska Carbonara                                                          27,-
makaron spaghetti , Guanciale di suino, Pecorino romano DOP, 
jajko, czosnek,świeżo mielony pieprz

Lasagne Bolognese                                                                                 28,-
prawdziwa włoska lasagne z farszem mięsnym, sosem z 
pomidorów, przyprawiona ziołami oraz płatkami Parmigiano 
Reggiano DOP

Spaghetti aglio, olio e peperoncino                                               23,-
makaron, czosnek, włoska oliwa, Parmigiano Reggiano DOP,
papryczka chilli, natka pietruszki

Spaghetti bolognese                                                                              28,-
makaron, mięso wołowe mielone w naszej restauracji (100g), 
sos pomidorowy, czerwone wino , Parmigiano Reggiano DOP, 
bazylia

PIZZA
Sezon na bób 34,-
Biały sos na bazie mascarpone i śmietanki 30%, 
Pancetta affumicata - chudy włoski wędzony boczek, bób,  
czerwona cebula, ser mozzarella

Bianca 29,-
Biały sos na bazie śmietany 18%, salami ungherese, 
mozzarella, czerwona cebula, pieczarki

Margherita Con Mozzarella Di Bufala                                           34,-
sos pomidorowy, mozzarella Bufala - wytwarzana z mleka 
bawolic w regionie Kampania (miasto Aversa), świeża bazylia, 
pomidory koktajlowe

Calzone z grillowanymi warzywami                                               28,-
sos pomidorowy, ser mozzarella, zółta papryka, bakłażan, 
parmezan, świeża bazylia

Margherita                                                                                                      20,-
sos pomidorowy, ser mozzarella

Capricciosa 28,-
sos pomidorowy, ser mozzarella, prosciutto cotto, pieczarki

Quattro formaggi 29,-
sos pomidorowy, sery: mozzarella, kozi, gorgonzola, camembert

Piccante                                                                                                             34,-
sos pomidorowy, ser mozzarella, nduja, pikantne salami Spianata 
z Kalabrii, włoska kiełbasa, papryka jalapeno, czarne oliwki 

Carnavale                                                                                                         28,-
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami włoskie, czerwona 
papryka, cebula

Prosciutto crudo & rucola 35,-
sos pomidorowy, ser mozzarella, włoska szynka prosciutto crudo, 
rukola, Parmigiano Reggiano DOP

DESERY
Biberon 25,-
Jogurtowy deser z sezonowymi owocami

Affogato 14,-
włoskie lody śmietankowe (bez konserwantów), espresso doppio

Tiramisu 16,-
klasyka..klasyka..klasyka :)

Włoskie naturalne lody z owocami 16,-
włoskie naturalne lody bez konserwantów - robione dla nas na 
zamówienie                                

NAPOJE ZIMNE
Pepsi  0,2l 6,-

Pepsi Max  0,2l 6,-

Pepsi  0,5l 9,-                                                                                                                          

Tonic  0,2l  6,-

7 up  0,2l  6,-

Mirinda  0,2l  6,-

Woda źródlana Żywiec Zdrój   0,3 l 7,- 

San Pellegrino - woda gazowna  0,75l  16,-

Woda z miętą i cytryną  karafka 1 litr 12,-

Włoskie oranżady  0,33

NAPOJE CIEPŁE

Herbaty Dilmah 7,-

czarna, earl grey,  zielona

Włoskie herbaty La Via del Te 9,-

czarna, zielona, miętowa, owocowa

Espresso 7,-

Espresso doppio 9,-

Espresso macchiato 7,-

Kawa czarna 8,-

Kawa biała 9,-

Cafe latte 10,-

Cappuccino                                                                                                       10,-

SOKI I LEMONIADY
Jabłkowy  0,2l 6,-

Pomarańczowy  0,2l 6,-

Nektar z grapefruita  0,2l 6,-

Pomidorowy  z selerem naciowym 0,2l 6,-

Soki ze świeżych owoców  0,3l 12,-

Klasyczna lemoniada                                                                           14,-

sok z cytryny, syrop cukrowy, świeża mięta..dużo lodu :)

Crodino.......                                                                                    24,-/18,-

aperitif na bazie na włoskiego Crodino z prosecco lub w wersji 
bezalkoholowej 

PIWO LANE I BUTELKOWE
Perła Chmielowa  0,3l / 0,5l 8,- / 10,-

Paulaner  0,5l 12,-

Perła export  0,5l 8,-

Heineken  0,33l 7,-

Lech free  0,33l 7,-

Żywiec  0,5l 8,-

Okocim  0,5l 8,-

Książęce Porter                                                                                                                                   12,-  

ŚWIEŻE OWOCE MORZA I RYBY !!!
* OD C ZWARTKU DO NIEDZIELI LUB DO W YC ZERPANIA Z APASÓW

Ostrygi Fin De Claire nr.3...................................................18,- / szt
Smak morza...nic dodać, nic ująć

Chioggia na talerzu............................................................89,-Chioggia na talerzu............................................................89,-
Fritto misto, mule, krewetki Vannamei, krewetka argentyńska,
krewetka Carabinieros, vongole, ośmiorniczki baby,
kalmary / mątwy, rybki morskie, białe wino, natka pietruszki,
czerwona cebula,pieprz biały,pieczywo, grillowana cytryna, 
pieczywo,anchois,wywar z ryb i owoców morza.....skład może 
się różnić w zależności„co rybak będzie miał w sieci”....

Spaghetti Scampi e Gamberi...........................................56,-
makaron spaghetti, langustynki, krewetki Vannamei,
pomidorki koktajlowe, czosnek, natka pietruszki, białe wino
oliwa extra vergine, masło, nutka chilli, sól, biały pieprz

Spaghetti di Pesce............................................................49,-
makaron spaghetti, morska ryba (co się złowi w Chioggia)
pomidorki koktajlowe, kapary, anchois, czosnek, 
natka pietruszki, białe wino, oliwa extra vergine, masło,
rukola,nutka chilli, sól, biały pieprz

Seafood „Carbonara”........................................................56,-
makaron spaghetti, krewetki Vannamei, kalmary, mule, 
oliwa extra vergine, całe jajko, natka pietruszki, czosnek, przyprawy, 
wywar ze skorup langustynek i krewetek Vannamei

Calamarata al ragù di cozze .......................................49,-Calamarata al ragù di cozze .......................................49,-
makaron calamarata, świeże mule, czosnek, szalotka, pieprz, 
papryczka chilli, pomidory Pelati, świeże pomidory, oliwa extra 
vergine,odrobina papryczki chilli, masło, natka pietruszki, 
pomidory koktajlowe,grillowana cytryna...

Risotto z owocami morza..........................................56,-
ryż Arborio / Carnaroli, krewetki Vannamei, krążki mątwy,
mule, vongole/lupino, pomidorki koktajlowe, szalotka, białe wino, 
czosnek, pieprz, oliwa extra vergine, masło, grillowana cytryna,
sok z cytryny, bulion warzywny, natka pietruszki,
......skład może się różnić sezonowo

Cozze białym winie....................................................38,-
świeże mule, szparagi morskie (sezonowo), białe wino, 
czosnek, masło, szalotka, natka pietruszki, biały pieprz, pieczywo, 
grillowana cytryna

Cozze Mare e Monti...................................................38,-
świeże mule, białe wino, pomidory, anchois,
pikantne Salami Spianata z Kalabrii, pieczarki, świeża bazylia 
szalotka,czosnek,natka pietruszki, tymianek, pasta pomidorowa biały 
pieprz, szparagi morskie (sezonowo), pieczywo

Świeże ryby i owoce morza
Co tydzień mamy dla Państwa trzy lub cztery gatunki świeżych ryb 
morskich, które  przyjeżdżają do nas prosto z małego rybackiego 
miasteczka Chioggia we Włoszech. 
......................................................Zapytaj co dziś mamy dla Ciebie :)

SAŁAT Y
Sałata z  bobem i fetą                                                                               36,-
roszponka, bób, awokado, włoskie suszone pomidory, pomidorki 
koktajlowe, ser feta, świeża mięta

Sałata z krewetkami Vannamei 42,-
sałata rzymska z pomidorkami koktajlowymi, czerwona papryka, 
krewetki Vannamei, podana z Parmigiano Reggiano DOP
i sosem a’la Cezar

Cezar z kurczakiem                                                                                   30,-
sałata rzymska z pomidorkami koktajlowymi, boczkiem, 
kurczakiem, Parmigiano Reggiano DOP i sosem a’la Cezar

ZUPY
Zupa rybna z nutką curry 18,-
pikantna; smaki morza, szum wiatru - można pomarzyć

Zupa z warzyw sezonowych                                                                 16,-                                                                                                               
zapytaj co dziś mamy dla Ciebie...

NA POCZĄTEK
Focaccia z czosnkiem i świeżym rozmarynem 
lub suszonymi pomidorami                                                                14,-                                                                                 
czyli klasycznie i prosto

Krewetki Vannamei w sosie winno-maślanym                         37,-
krewetki, białe wino, czosnek, odrobina chilli i natki pietruszki     
- pieczywo

Włoskie wędliny i sery z salsami owocowymi                           39,-
sery i wędliny włoskie, do wyboru pikantne salsy: 
gruszkowa / figowa lub musztarda z czerwonych wiśni

Bruschetta                                                                                                    14,-
skład zmienny sezonowo

Tatar z tuńczyka                                                                                        49,-
polędwica z tuńczyka żóltopłetwego, ogórek, awokado,         
jajka w koszulkach, ciemne pieczywo, przyprawy

Carpaccio wołowe                                                                                    39,-
polska polędwica wołowa, rukola, kapary, oliwa extra vergine, 
Parmigiano Reggiano DOP, świeżo mielony pieprz


