
Cozze białym winie lub ala marinara  - (500g)                                                                          42,-

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                                                                       38,-

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 Di Mare                                                                                                                                      56,-

ryż Carnaroli, krewetki Vannamei, mule, mątwa, krążki mątwy, ośmiorniczki,

oliwa extra vergine, sos pomidorowy, czarne oliwki, czosnek, białe wino, przyprawy

Spaghetti allo Scoglio                                                                                                                   56,-

makaron, mule, mątwa baby, krążki mątwy, kalmary, krewetki Vannamei, czosnek, 

białe wino, masło, pomidorki koktajlowe,szalotka natka pietruszki, grillowana cytryna, przyprawy

Spaghetti Verdi                                                                                                                                     56,-

makaron, mule, mątwa baby, krążki mątwy, kalmary, krewetki Vannamei, 

zielone pesto z bazylii i natki pietruszki, płatki migdałów, czosnek, białe wino, masło, 

pomidorki koktajlowe, szalotka natka pietruszki, grillowana cytryna, przyprawy

Krem z pomidorów                                        14,-

Zupa rybna - smak morza                                                   18,-

Prawdziwie włoska Carbonara                                          29,-

makaron  spaghetti , Guanciale di suino, Pecorino romano DOP, jajko, 

czosnek,świeżo mielony pieprz

Spaghetti aglio, olio e peperoncino                              26,-

makaron, czosnek, włoska oliwa, Parmigiano Reggiano DOP, papryczka chilli, 

natka pietruszki

Tagliatelle al ragù alla bolognese                                    29,-

makaron,  mięso wołowe mielone w naszej restauracji, sos pomidorowy, 

czerwone wino , Parmigiano Reggiano 

DOP, bazylia

Farfalle z kurczakiem  i gorgonzolą                                29,-

makaron,  kurczak, pomidorki koktajlowe, gorgonzola, czosnek, szalotka, sos 

śmietanowy ,białe wino, Parmigiano Reggiano DOP, bazylia

Risotto ze szparagami                                                           34,-

ryż arborio, zielone szparagi, szalotka, czosnek, 

białe wino , Parmigiano Reggiano DOP, 

pasta szafranowa, bazylia, przyprawy

                                                                                                                  

Margherita                                                                                                                 24,-

sos pomidorowy, ser mozzarella

Tonno                                                                                                                            34,-

sos pomidorowy, Pecorino Romano, Tunczyk, mozzarella Julienne, 

pomidorki koktajlowe, świeża bazylia

Verdure                                                                                                                       28,-

sos pomidorowy, ser mozzarella,kolorowe papryki,bakłażan, cukinia, świeża bazylia

Capricciosa 28,-

sos pomidorowy, ser mozzarella, prosciutto cotto, pieczarki

Quattro formaggi 36,-

sos pomidorowy, sery: mozzarella, kozi (włoski), gorgonzola, ricotta

Piccante     36,-

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 36,-

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

Bianca z zielonymi szparagami 34,-

sos biały na bazie mascarpone i śmietanki 30%,  zielone szparagi, gorgonzola, gruszka

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

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

MENU NA WYNOS
Z APR ASZ AMY OD W TORKU  DO NIEDZIELI 12:00 DO 19:00

MENU - LUNCH 
CODZIENNIE MAMY DLA WAS INNY LUNCH

            ZUPA, DANIE GŁÓWNE, DESER - 45,- !!!


