
PRZYSTAWKI

Antipasti Pergamin 380 g / 580 g                                                                      2 os - 34 PLN  /  4 os - 60 PLN
kompozycja włoskich serów i wędlin, konfitura z figi, pate z kaczki, miód, orzechy, focaccia

Carpaccio wołowe 120 g                                                                                                                                                26 PLN

cienko pokrojone plastry surowej wołowiny, rukola, sos anchois, grissini

Tatar wołowy 110 g                                                                                                                                                             36 PLN

suszone pomidory, anchois, kapary, żółtko, majonez truflowy i pieczywo

Krewetki duszone na maśle 120 g                                                                                                                            34 PLN

krewetki duszone na maśle z czosnkiem i pietruszką, grzanki z chleba własnego wypieku 

Bruschetta 220 g                                                                                                                                                                  19 PLN

grzanka zapiekana, podawana z pomidorami i serem mozzarella

ZUPY

Krem z pomidorów  300 ml                                                                                                                                            15 PLN
krem z włoskich pomidorów na bulionie warzywnym, ser mozzarella, oliwa bazyliowa

Zupa rybna z owocami morza 300 ml                                                                                                                     34 PLN
 lekko pikantna zupa na wywarze rybnym z owocami morza, z pomidorami pelatti i świeżą pietruszką, 
podawane z grissini

Bulion z trzech rodzajów drobiu 300 ml                                                                                                                17 PLN
    bulion z kaczki, perliczki i kurczaka zagrodowego podawany z kluseczkami kładzionymi

Proponujemy dodatki własnego wypieku:

Koszyk pszennego pieczywa 150 g                                                                                                                            7 PLN

Grissini 60 g                                                                                                                                                                                 5 PLN
paluchy z ciasta pszenno-drożdżowego



SAŁATKI
Z kozim serem 370 g                                                                                                                                                        32 PLN

mix sałat z kozim serem zapieczonym w miodzie na grzance, winogrona, orzechy nerkowca, 
karmelizowana gruszka, sos miodowo-rozmarynowy

A’la cezar z kurczakiem zagrodowym 250 g                                                                                                    27 PLN

mix sałat z filetem z kurczaka, boczek, pomidorki koktajlowe, sos anchois, grzanki ziołowe

Z polędwiczką wieprzową 350 g                                                                                                                             30 PLN

mix sałat z polędwiczką wieprzową, papryką grillowaną, pomidorem, serem pecorino, żurawiną
 i sosem miodowo-rozmarynowym

DANIA GŁÓWNE
Filet z kurczaka 340 g                                                                                                                                                      39 PLN
filet nadziewany szynką parmeńską, kremowe risotto, chips z parmezanu, grillowane warzywa, 
demi glace drobiowy

Filet z kaczki 360 g                                                                                                                                                            48 PLN
puree z marchewki, gnocchi szpinakowe, sos figowy

Polędwiczka wieprzowa 360 g                                                                                                                                 42 PLN
polędwiczka wieprzowa marynowana w piwie, kremowa kasza pęczak z grzybami, puree z buraka, 
ciemny sos demi glace 

Polędwica wołowa 200 g                                                                                                                                             69 PLN
ziemniak pieczony w soli lub frytki stekowe, sos do wyboru: demi glace, pieprzowy z serem 
pleśniowym, masło czosnkowe

Krewetki w sosie maślanym z suszonymi pomidorami  300 g                                                               63 PLN
 krewetki tygrysie 6 szt podawane na tagliatelle z peperoncino, oliwkami, czosnkiem, suszonymi 

pomidorami oraz anchois

Ryba 400 g                                                                                                                                                                               47 PLN

ryba serwowana w zależności od dostawy, informacja  u obsługi

Łosoś 350 g                                                                                                                                                                           49 PLN

łosoś na świeżym szpinaku z risottem cytrynowym

Mule 300 g                                                                                                                                                                                42 PLN 

małże serwowane w dwóch odsłonach z możliwością wyboru:
- w białym winie z porami 
- ostre pomidorowe z peperoncino 

*Ilość ryb i owoców morza uzależniona jest od ich dostępności.



MAKARONY

Makarony przygotowujemy własnoręcznie według opracowanych przez nas receptur.

Na życzenie Gości serwujemy również  makarony włoskie, takie jak:
 spaghetti carbonara, neapolitana czy aglio olio peperoncino.  

Spaghetti Bolognese 350 g                                                                                                                                         26 PLN

włoski makaron spaghetti z mielonym mięsem  wołowo-wieprzowym, w sosie pomidorowym

Macaroni z szynką parmeńską 350 g                                                                                                                    29 PLN
włoski makaron rurki z szynką parmeńską, czosnkiem, pomidorkami koktajlowymi i rukolą, baza 
oliwna

Tagliatelle z krewetkami 350 g                                                                                                                                  39 PLN
włoski makaron wstążki z krewetkami, suszonymi pomidorami i szpinakiem, baza oliwna

Tagliatelle z łososiem  350 g                                                                                                                                       34 PLN

włoski makaron wstążki z łososiem, z pomidorami pelatti, pesto bazyliowym, w sosie śmietanowym 
z mascarpone     

Spaghetti z klopsikami jagnięcymi 350 g                                                                                                           36 PLN

włoski makaron spaghetti z klopsikami jagnięcymi, na sosie pomidorowym z pieczonymi  pomidorka-
mi koktajlowymi, czarnymi oliwkami i serem pecorino

Spaghetti nero z owocami morza 350 g                                                                                                              54 PLN 

włoski makaron spaghetti barwiony atramentem z kałamarnicy, serwowany ze świeżymi owocami 
morza

Gnocchi z cielęciną 350 g                                                                                                                                            32 PLN

włoskie kluseczki z cielęciną, grzybami, serem gorgonzola i szpinakiem, sos śmietanowy

Gnocchi szpinakowe 350 g                                                                                                                                         26 PLN
włoskie kluseczki ze świeżym szpinakiem, sos serowy (ser mascarpone, parmezan, tallegio, gorgonzo-
la), prażone orzechy włoskie 

Lasagne bolońska 430 g                                                                                                                                               32 PLN
włoski makaron przekładany sosem bolońskim i beszamelowym, zapiekany z serem 

Pappardelle z polędwicą wołową 350 g                                                                                                             36 PLN
włoski makaron wstążki z wołowiną, zieloną fasolką i grzybami leśnymi w sosie śmietanowym 
z czerwonym winem

Pappardelle z kurczakiem 350 g                                                                                                                              28 PLN

włoski makaron wstążki z kurczakiem, grzybami oraz śmietaną                                                                   



RAVIOLI

Ravioli buraczkowe 300 g                                                                                                                                             28 PLN

włoskie pierożki podawane z kozim serem i ricottą w sosie maślano-szałwiowym

Ravioli z dziczyzną  300 g                                                                                                                                              28 PLN
 włoskie pierożki podawane z dziczyzną, winem czerwonym, grzybami leśnymi, jałowcem 
i tymiankiem

RISOTTO

Risotto z zielonymi warzywami 350 g                                                                                                                   28 PLN

włoskie danie na bazie ryżu carnaroli z pesto, zielonymi warzywami, prażonymi pestkami dyni i serem 
pecorino

Risotto z cielęciną  350 g                                                                                                                                               32 PLN

włoskie danie na bazie ryżu carnaroli z cielęciną, grzybami i oliwą truflową



PIZZA
32 cm

Margherita 320 g                                                                                                                                                                           23 PLN

ciasto pszenne, sos pomidorowy, ser mozzarella

Capricciosa 400 g                                                                                                                                                                         28 PLN

ciasto pszenne, sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, pieczarki

Peperoni 380 g                                                                                                                                                                              28 PLN
          ciasto pszenne, sos pomidorowy, ser mozzarella, salami łagodne bądź pikantne

Quattro formaggi 480 g                                                                                                                                                         32 PLN
ciasto pszenne, sos serowy, ser mozzarella, ser pecorino, ser ricotta, ser gorgonzola, ser parmezan, 
bazylia

Parma 400 g                                                                                                                                                                                     34 PLN

ciasto pszenne, sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka parmeńska, rukola, parmezan, oliwa

Funghi 380 g                                                                                                                                                                                   32 PLN

ciasto pszenne, ser tallegio, grzyby leśne, natka pietruszki

Alvaro 480 g                                                                                                                                                                           34 PLN

ciasto pszenne, sos pomidorowy, ser mozzarella, salami łagodne, salami pikantne, polędwiczka 
wieprzowa, cebula, pieczarki, papryka grillowana

Formaggio di capra  410 g                                                                                                                                           32 PLN

ciasto pszenne, ser mozzarella, kozi ser, gruszka, burak czerwony, pestki słonecznika, rukola

Vegetariana 420 g                                                                                                                                                             29 PLN

ciasto pszenne, sos pomidorowy, ser mozzarella, pomidor, papryka, cukinia, pieczarki, cebula, 
czosnek 

Caprese 400 g                                                                                                                                                                                28 PLN

ciasto pszenne, sos pomidorowy, ser mozzarella, pomidorki koktajlowe, rukola, sos pesto

Vulcano 420 g                                                                                                                                                                                34 PLN

ciasto pszenne, sos pomidorowy, ser mozzarella, salami pikantne, gorgonzola, jalapeno

Calzone con prosciutto cotto 480 g                                                                                                                            29 PLN

ciasto pszenne, sos pomidorowy, ser mozzarella, prosciutto cotto, pieczarki, cebula, rukola

Calzone con salame 480 g                                                                                                                                                  29 PLN

ciasto pszenne, sos pomidorowy, ser mozzarella, salami pikantne bądź łagodne, papryka, rukola

Focaccia  220 g                                                                                                                                                                             14 PLN

ciasto pszenne pieczone z dodatkiem do wyboru: rozmaryn, czosnek bądź suszone pomidory



DESERY
Tort czekoladowy 180 g                                                                                                                                                        18 PLN        
tort z czekolady deserowej na chrupkim mlecznym spodzie, galaretka malinowa

Panna Cotta 110 ml                                                                                                                                                                   16 PLN
włoski deser na bazie śmietanki i wanilii, sos malinowy

Tiramisu 160 g                                                                                                                                                                                19 PLN
włoski deser na bazie sera mascarpone i biszkoptów

Gruszka160 g                                                                                                                                                                                  18 PLN
gruszka na ciepło z gałką lodów waniliowych, kruszonką czekoladową, sosem angielskim i musem 
z malin

Semifreddo sezonowe 180 g                                                                                                                                             19 PLN
włoski deser lodowy, smak uzależniony od sezonu

KAWY
Espresso  klasyczny shot kawy                                                                                                                             40 ml -  8 PLN
Espresso Doppio podwójne espresso                                                                                                         80 ml - 12 PLN
Espresso Macchiato espresso z pianą z mleka                                                                                        50 ml - 9 PLN
Americano  czarna kawa                                                                                                                                       150 ml -  9 PLN
White Coffee biała kawa                                                                                                                                      150 ml - 10 PLN
Cappucino espresso ze spienionym mlekiem                                                                                    250 ml  - 11 PLN
Latte Macchiato espresso z duża ilością mleka i piany                                                               250 ml -  12 PLN
Caffe Affogato  espresso, gałka lodów waniliowych                                                                          40 ml - 12 PLN
Ice Coffee mleczna zimna kawa z lodem                                                                                                 250 ml - 10 PLN
Irish Coffee  kawa czarna, whiskey, bita śmietana                                                                             220 ml - 19 PLN

HERBATY
Czarne                                                                                                                                                                                  350 ml - 9 PLN
English breakfast – cejlońska, 
Earl Gray – indyjska z bergamotką,
Rosa d’inverno – japońska mieszanka płatków róż i słonecznika

Owocowe                                                                                                                                                                          350 ml - 9 PLN
Frutti do Bosco – owoce lasu,
Sogno d’amore – karmelowo-owocowa,
Relaxing - ziołowa, Pai mu tan – biała piwonia

Zielone                                                                                                                                                                                 350 ml - 9 PLN
Special Gunpowder – mieszanka chińskich herbat, 
Marrakech mint – mieszanka herbat i mięty nana, 
Special Jasmine – mieszanka liści herbat i jaśminu



ŚWIEŻE SOKI
Sok owocowy jabłkowy,  marchwiowy,  pomarańczowy lub  grejpfrutowy                    250 ml  - 14 PLN

Detoks jabłko, marchew, pomarańcza                                                                                                       250 ml - 16 PLN

Odporność  jabłko, marchew, pomarańcza, imbir                                                                             250 ml - 16 PLN

Orzeźwienie młody jęczmień, świeży sok jabłkowy, limonka, mięta, ogórek                 250 ml - 17 PLN

NAPOJE

Woda niegazowana / gazowana              

Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7UP, Schweppes, Ice Tea 

Sok pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka, pomidor

Lemoniada różne smaki

300 ml - 7 PLN / 500 ml - 9 PLN / 1000 ml - 15 PLN

200 ml – 8 PLN

200 ml - 7 PLN

300 ml – 12 PLN / 1000 ml – 28 PLN



PIWA
Piwa beczkowe

Zatecky Lezak                                                                                                                                                     500 ml - 15 PLN
Lager sięgający korzeni czeskiego piwowarstwa. Bazuje na słynnym żateckim chmielu i ważony jest 
na podstawie receptury żateckich piwowarów.

Grimbergen Blonde                                                                                                                                             330 ml - 15 PLN
Orzeźwiające piwo pszeniczne, naturalnie mętne o jasnozłotej barwie. Delikatną goryczkę przeła-
mują nuty cytrusów, wanilii, karmelu i bergamotki.

Piwa butelkowe
Okocim Jasne Okocimskie                                                                                                                           500 ml  - 15 PLN
Okocim Klasyczna Pszenica                                                                                                                        500 ml  - 15 PLN
Okocim Mistrzowski Perter                                                                                                                           500 ml - 15 PLN
Somersby różne smaki                                                                                                                                         400 ml -15 PLN

Piwa bezalkoholowe
Okocim 0,0%  różne smaki                                                                                                                                500 ml - 12 PLN
Somersby 0,0%  różne smaki                                                                                                                           400 ml -14 PLN

KOKTAJLE

Aperol Spritz Aperol, Prosecco, woda gazowana, pomarańcza                                           150 ml - 22 PLN

Cuba Libre rum, Pepsi, limonka                                                                                                                    200 ml - 19 PLN

Long Island Ice Tea  wódka, tequila, rum, gin, Cointreau, sour, Pepsi                                200 ml - 25 PLN

Sex on the beach wódka żurawinowa, Malibu, Archers,  sok pomarańczowy                  200 ml - 22 PLN

Tequila Sunrise tequila, sok pomarańczowy, grenadyna                                                         200 ml - 20 PLN

Mojito rum, mięta, cukier trzcinowy, woda gazowana                                                                             200 ml - 20 PLN

Cosmopolitan wódka żurawinowa, Cointreau, świeża cytryna,sok żurawinowy       140 ml - 22 PLN

Margarita tequila, Cointreau, limonka                                                                                                       140 ml - 18 PLN



ALKOHOLE
WŁOSKIE

Martini (Bianco, Rosato, Rosso, Extra Dry)                                                                                                   100 ml - 12 PLN
Limoncello                                                                                                                                                                         40 ml - 10 PLN 
Campari                                                                                                                                                                                40 ml - 11 PLN
Sambuca                                                                                                                                                                             40 ml - 14 PLN
Aperol                                                                                                                                                                                     40 ml - 10 PLN
Grappa La Trentina                                                                                                                                                     40 ml - 13 PLN 

LIKIERY

Jagermeister                                                                                                                                                                   40 ml - 14 PLN
Baileys                                                                                                                                                                                   40 ml - 12 PLN  Malibu                                                                                                                                                                                    40 ml - 12 PLN   Krupnik                                                                                                                                                                                 40 ml - 10 PLN

WHISKY

Jack Daniel’s                                                                                                                                                                    40 ml - 15 PLN  Gentelman Jack                                                                                                                                                            40 ml - 20 PLN   Tullamore Dew                                                                                                                                                               40 ml - 15 PLN  Ballantine’s                                                                                                                                                                        40 ml - 13 PLN 

WÓDKA
Finlandia                                                                                                                                                                              40 ml - 11 PLN Chopin Rye                                                                                                                                                                        40 ml - 14 PLN
Belveder                                                                                                                                                                               40 ml - 19 PLN
Żubrowka Bison Grass                                                                                                                                             40 ml - 10 PLN
Wiśniówka                                                                                                                                                                         40 ml - 10 PLN
Żołądkowa Gorzka                                                                                                                                                      40 ml - 10 PLN  

TEQUILA / GIN / RUM

Tequila El Jimador Blanco                                                                                                                                   40 ml - 14 PLN Tequila El Jimador Reposado                                                                                                                           40 ml - 17 PLN
Bacardi Carta Blanca                                                                                                                                                40 ml - 11 PLN
Bacardi Carta Negra                                                                                                                                                  40 ml - 12 PLN
Bacardi Gold                                                                                                                                                                    40 ml - 13 PLN Bacardi Reserva                                                                                                                                                            40 ml - 20 PLN
Bombay Saphire                                                                                                                                                           40 ml - 18 PLN
Seagrams Gin                                                                                                                                                                  40 ml - 12 PLN

BRANDY / COGNAC

Hennessy VS                                                                                                                                                                    40 ml - 20 PLN
Hennessy Fine Cognac                                                                                                                                           40 ml - 38 PLN
Metaxa 7*                                                                                                                                                                           40 ml - 19 PLN     


