
Krem z pomidorów                                        14,-

Spaghetti Caccio e Pepe                                                       24,-

klasyka w czystej postaci...makaron spaghetti,

Pecorino Romano DOP, świeżo mielony pieprz, bazylia

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

                                                                                                                  

Margherita Con Mozzarella Di Bufala                                                    34,-
sos pomidorowy, mozzarella Bufala - wytwarzana z mleka bawolic w regionie Kampania 

(miasto Aversa), świeża bazylia, pomidory koktajlowe

Bianca                                                                                                                        29,-

biały sos na bazie mascarpone i śmietanki, gorgonzola, mozzarella

szpinak, czerwona cebula

Verdure                                                                                                                     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 34,-

sos pomidorowy, ser mozzarella, włoska szynka prosciutto crudo, rukola

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

Cozze białym winie lub ala marinara                                                                                   38,-

świeże mule, szparagi morskie (sezonowo), białe wino, czosnek, masło, szalotka, natka pietruszki,

 biały pieprz, pieczywo, grillowana cytryna lub w sosie pomidorowym z nutką chilli

Krewetki Vannamei w sosie winno-maślanym                                                                    37,-

krewetki, białe wino, czosnek, odrobina chilli i natki pietruszki, pieczywo

 

Pierogi z owocami morza                                                                                                                56,-

Pierogi z farszem z krewetek i białego mięsa morskich ryb,

( Okoń, Dzika Dorada) mule, sos winno maślany z pancerzy krewetek Vannamei, świeży majeranek, 

grillowana cytryna, przyprawy

Risotto z krewetkamil Vannamei                                                                                                  44,-

ryż Carnaroli, krewetki Vannamei, oliwa extra vergine, sos pomidorowy, czarne oliwki, czosnek, 

białe wino, przyprawy

Penne al Ragu di Cozze                                                                                                                        44,-

świeże mule, szparagi morskie (sezonowo), białe wino, czosnek, masło, szalotka, natka pietruszki,

 biały pieprz, grillowana cytryna, sos z włoskich pomidorów

Focaccia z czosnkiem i świeżym rozmarynem                                        14,-
czyli klasycznie i prosto



Chardonnay Casa Lunardi 60,-
Włochy/ Delle Venezie IGT/ Cantine Riondo/ Chardonnay 100 % 

Styl owocowy i świeży, aromat moreli z nutami owoców 
egzotycznych, przyjemnie zaokrąglone na podniebieniu.

Pinot Grigio Casa Lunardi 60,-
Włochy/ Delle Venezie IGT/ Cantine Riondo/
Pinot Grigio 100 % 

Wino o owocowym charakterze, aromaty słodkiego jabłka, gruszki, 
brzoskwini, z akcentem migdałowym, usta o cytrusowej, delikatnej 
i rześkiej kwasowości.

Suavis 85,-
Włochy/ Piemont/ Azienda Agricola Mustela/ 
Moscato 100 % 

Aromaty dojrzałych białych owoców z nutami miodu akacjowego 
i limonki, wyważony słodki smak z delikatną nutką kwasowości 
i przyjemnym, lekkim musem.

Sauvignon Blanc "Tahuna"                                                              110,-                                                                 
Nowa Zelandia/ Marlborough/ Sileni Estates/ Sauvignon Blanc 
100 %

Aromaty owoców tropikalnych (mango, marakuja, brzoskwinia), 
agrestu i świeżo skoszonej trawy, w ustach pojawiają się akcenty 
cytrusów, orzeźwiająca, typowa dla szczepu kwasowość

Wino "Domu”                                150ml 14,-  500ml 42,-       15,    - 
Sauvignon – Bianco Superiore Veneto, Winnice La Rinascita

Wytrawne a jednocześnie uniwersalne włoskie wino "domowe"
                                                                       

BIANCO 12 E MEZZO (BIO) 90,-
Włochy/ Puglia IGP/ Varvaglione V&V/ Malvasia 100 % 

Aromatyczny, elegancki bukiet, składający się z nut kwiatowych 
przemieszanych z zapachem dojrzałych owoców egzotycznych 
i cytrusów, w ustach dobrze zbudowane, harmonijne i trwałe oraz 
niezwykle przyjemne w smaku, jednocześnie wytrawne i delikatne. 

Chardonnay                                                                                     145,-                                                                 
Włochy/Collio DOC/Isidoro Polencic/Chardonnay 100%

Aromaty dojrzałych jabłek, brzoskwiń i świeżego pieczywa, 
w ustach pełne, z owocowym posmakiem i rześką kwasowością.

Riesling Reserve 145,-
Austria/Kremstal DAC/Weingut Thiery Weber/Riesling 100%

W nosie aromaty dojrzałych moreli i jabłek, w ustach mango 
i cytrusowa swieżość,rieslingowa,elegancka kwasowość
świetnie zbalansowana owocową słodyczą.

Dampt Freres Chablis Vieilles Vignes                                                 195,- 
Grand Vin de Chablis, Francja

Złożony aromat przywodzi na myśl nuty cytryny, akacji, kremu 
migdałowego. Wraz z napowietrzaniem aromaty rozwijają się
i przywołują zapach marakui, ananasa czy róży. 
W ustach jest smukłe, kruche, owocowe, ale i mineralne o wyraźnie 
zaakcentowanej kwasowości. 

Gilles Chollet – Pouilly Fume                                                                    195,- 
Appellation Pouilly Fume Controlee, Francja, Sauvignon Blanc

Delikatna słomkowa barwa, bogata gama aromatów podkreśla 
szlachetność tego wina. Można wyczuć nuty cytrusów, bukszpanu, 
róży, orzecha laskowego czy pigwy. Doskonałe wino jako aperitif, 
świetnie pasuje do skorupiaków i serów. 

Josef Fischer Riesling Smaragd                                                                 195,-
Wachau Austria

Wino powstaje z 30-letnich krzewów na działce Kirnberg. 
Smaragd to wino z absolutnego topu, duma regionu Wachau. 
13.5vol alkoholu daje wino bardzo złożone i bogate. Można tu 
znaleźć dojrzałe aromaty owoców pestkowych. W ustach pełne, 
zrównoważone. 

Merlot Casa Lunardi 60,-
Włochy/ Delle Venezie IGT/ Cantine Riondo/ Merlot 100 %

Intensywny zapach dojrzałych czereśni i owoców leśnych, z lekką nutą 
fiołkową, w ustach soczyste, pełne, z zaokrąglonymi taninami.

Cabernet Sauvignon Casa Lunardi                                                                   60,-                                                                              
Włochy/ Delle Venezie IGT/ Cantine Riondo/ Cabernet Sauvignon 
100 %

Aromat małych, czerwonych owoców (dojrzałe wiśnie, 
typowa dla szczepu czarna porzeczka) z lekką nutą balsamiczną, 
w ustach świeże, okrągłe  z delikatnymi taninami.

Chianti 90,-
Włochy/ Chianti DOCG/ Fattoria dell'Agresto/ Sangiovese 80 %, 
Colorino 10 %, Canaiolo 10 %

Zapach owoców leśnych i dojrzałych wiśni, z akcentami wędzonej śliwki 
i tytoniu, w ustach dobrze zbudowane, eleganckie, soczyste, 
z akcentami dojrzałych owoców, typową dla Sangiovese cierpkością 
i delikatnymi taninami.

Wino "Domu"                                                                   150ml  14,-    500ml  42,-

Refosco, Veneto, Winnice La Rinascita

Wytrawne a jednocześnie delikatne włoskie wino "domowe"

Castelforte Valpolicella Ripasso D.O.C. 95,-
Włochy / Veneto / Corvina, Molinara, Rondinella

Leżakowane w dębowych beczkach, wytrawne i pełne na podniebieniu, 
ze złożonymi aromatami wiśni, czerwonych owoców i przypraw. 
Wino jest miękkie, aksamitne a taniny idealnie pasują do makaronu, 
grillowanego czerwonego mięsa oraz dojrzałych serów.

Weissburgunder Pratum 285,-
Włochy/Alto Adige DOC/Castel Sallegg/Pinot Bianco 100%

Wino o barwie jasno cytrynowej, z zielonymi refleksami. Elegancki 
nos z aromatami dojrzałych brzoskwiń, owoców tropikalnych oraz 
wanilii. W ustach idealny balans między owocową soczystością,
 a kwasowością i nutami mineralnymi.

Meyer- Fonne Gewurztraminer                                                             245,- 
Alsace Grand Cru, Francja,

Stare winorośle wapiennego terroir, stworzyło eleganckie 
wino z nutami przypraw i skórki cytrusowej. Finisz jest gęsty, 
dystyngowany i zrównoważony przez delikatną kwasowość. 

Artur Toifl Gruner Veltliner Lindobel                                                      195,-
Kremstal DAC Reserva, Austria

Wino powstaje w znanym regionie Kremstal DAC, gdzie powstają 
jedne z najlepszych białych win Starego Kontynentu. Około 30-letnie 
winorośle Gruner Veltliner, z których powstaje to wino, zakorzenione 
są w typowej dla tego regionu glebie lessowej o grubości kilku 
metrów. 

Brunello di Montalcino                                                                                       385,-
Włochy/Brunello di Montalcino DOCG/Lazzeretti/
Sangiovese Grosso 100%

Kolor rubinowo ceglasty, bogaty bukiet pełen świeżych owoców 
oraz aromaty ziemiste, lukrecji i skóry. Niezwykła gładkość, 
zbalansowana wyważonymi,taninami. Długi, elegancki finisz.

Poggio Badiola 1500 ml                                                                                      360,-
Włochy/Toscana IGT/Mazzei/Sangiovese 70%, Merlot 30%

Aksamitne, gęste, eleganckie wino, z posmakiem dojrzałych śliwek
 i jagód, z taninami wkomponowanymi w strukturę wina, w nosie 
aromat dojrzałych, soczystych czerwonych owoców.

      

Barolo Bricco Rocca                                                                                                365,-
Włochy/Chianti Classico DOCG/Tenuta di Lilliano/Sangiovese 90%, 
Colorino 5%, Merlot 5%

Głęboki granatowo – czerwony kolor z pomarańczowymi refleksami, 
aromaty dojrzałej wiśni i róży z przyprawowym niuansem, w ustach 
pełne, mocne, z wyraźnie zaznaczonymi taninami, a jednocześnie 
subtelne, z długim,fiołkowym zakończeniem.

Chianti Classico 1500 ml                                                                                      360,-
Włochy/Toskania/Chianti Classico DOCG

Rubinowa suknia, aromaty dojrzałych owoców leśnych, wiśni 
i śliwek z waniliowym niuansem, w ustach soczyste, pełne, z prężnymi 
garbnikami, owocowym finiszem i typową dla Chianti orzeźwiającą 
cierpkością.

Il Cardinale Primitivo di Manduria D.O.P.                                           145,-                
Włochy / Puglia / Primitivo di Manduria

Wino o złożonym aromacie suszonych owoców, dżemu i lukrecji,
 w ustach miękkie i aksamitne. Bardzo uniwersalne w łączeniu 
z potrawami.

Primitivo Di Manduria „CosimoVarvaglione”                                  190,-
Włochy / Primitivo di Manduria DOP / Varvaglione V&V/ 
Primitivo 100 %

Aromat konfitury z jeżyn i wiśni, z wyczuwalnymi nutami przypraw, 
czekoladyi kawy, w ustach skoncentrowany owoc, z długim, 
aksamitnym posmakiem na podniebieniu.

Amarone della Valpolicella Classico Trionfo                                          480,- 
  Włochy/Amarone della Valpolicella DOCG/Cantine Riondo/
Corvina 75%, Rondinella 20%,Molinara 5%

Najwyższej jakości pełne wino, o bogatej strukturze. 
Złożone aromaty wiśni, powideł, lukrecji,cynamonu, wanilii.
Wino o jedwabistych taninach i przyjemnym, długim finiszu.

Mazzei Castello di Fonterutoli Siepi 2005                                              735 ,-
IGT Toscana, Włochy/50% Merlot/50%Sangiovese

Mazzei, to rodzina, która może poszczycić się niezrównanym 
dziedzictwem zanurzonym w toskańskiej tradycji winiarskiej. 
Jej historia zaczyna się kilkaset lat temu w niewielkiej średniowiecznej 
wiosce Castello di Fonterutoli i nieprzerwanie trwa od 24 pokoleń. 
Wioska Fonterutoli, z widokiem na Vel d'Elsa, należy do rodziny Mazzei 
od 1435 roku. Co niezwykłe, zachowała swój oryginalny wygląd: 
kilka domów, kościół San Miniato i willę wybudowaną pod koniec 
1500 roku. Posiadłość obejmuje 650 hektarów, z czego jedynie 117 
hektarów zajmują winnice. Mazzei Castello di Fonterutoli Siepi Toscana 
IGT to kultowe wino pochodzące z pojedynczej parceli obejmującej 
jedynie 6 hektarów. Gambero Rosso uznał je za "jedno z 50 win, 
które odmieniły Włochy".W ustach pełne, sycące, bogate, z przewagą 
ciemnych owoców, gorzkiej czekolady, dżemu i lukrecji. Finisz długi, 
rozgrzewający o krągłych taninach i subtelnej nutce kwasowości. 
Rocznik 2005 – uznawany za wybitny. 

Domaine Audiffred Vosne – Romanee 2015                                            440,- 
Appellation Vosne-Romanee Controlee, Francja

Bugrundzka winnica rozciąga się na obszarze 5ha,  
od Gevrey-Chambertin do Pommardu. To wspaniałe wino o bogatym 
i złożonym aromacie i smaku, powstaje na prestiżowej działce
Les Chalandins  Wyczuwalne aromaty czerwonych owoców, w ustach 
znajdziemy wiśnię, czarną porzeczkę i czarną jagodę. Pełne i aksamitne 
o pikantnym wykończeniu. 

SELEKCJA PREMIUM

WINA BIAŁE WINA CZERWONE

SELEKCJA PREMIUM

Prosecco Extra Dry 80,-
Włochy/Prosecco DOC/Collis Riondo/Glera 100%

Odświeżające, delikatnie wytrawne Prosecco. Słodkie, soczyste jabłko, gruszka, 
kwiat akacji oraz nuty cytrusowe. Rześka kwasowość idealnie zbalansowana owocową 
słodyczą.

Champagne R.Dumont&Fils Brut Tradition 375ml / 750ml Francja, białe wytrawne          149,-  / 250,-

Jasnożółta barwa z różowymi refleksami.  Okrągłe i owocowe, wyczuwalne aromaty brzoskwiń 
i cytrusów. Podniebienie typowe dla Pinot Noir  przechodzące delikatnie w nuty lukrecji.

Frizzante Boron Glera                                                               150 ml 14,-    500ml 42,-

Wenecja Eugeńska, Annone Veneto

Brylantowo-żółte o zapachu owoców-gruszek i jabłek, miękkie, wytrawne i żywo-kwaskowe w 
smaku. Najlepsze do picia „świeże”, w pierwszymlub najpóźniej drugim roku od winobrania.

WINA MUSUJĄCE
Colibri Chardonnay Vino Frizzante                                                                               90,-                                                     

Włochy/Emilia-Romagna/Chardonnay 100%

Białe, owocowe, lekko musujące wino. Pełne życia jak koliber i jednocześnie tak delikatne jak 
trzepot jego skrzydeł. Bardzo przyjemne i łatwe w piciu. Jest doskonałym akompaniamentem dla 
spotkania z przyjaciółmi.


