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PRZYSTAWKI
CHŁODNIK
pomidory, papryka, pecorino, bułka oliwna

18

BURRATA
truskawki, radicchio, pinii, estragon, chili,
12 letni ocet balsamiczny

30

ZUPA CESARSKA
omlet z parmezanem, kurki, bób

18

FASZEROWANY KWIAT CUKINII
krewetki, gorgonzola, sos z surowych pomidorów

28

CARPACCIO
polędwica wołowa, marynowane kurki,
Grana Padano, jagody

38

VITELLO TONNATO
25
plastry cielęciny, sos z tuńczyka, marynowane warzywa

SAŁATKA Z KREWETKAMI
pancetta, gorgonzola, bób, maliny, sałata

42

JAGNIĘCINA A’LA TAGLIATA
pieczona jagnięcina, kawior z bakłażana, czereśnie,
salsa verde, bułka

46

SAŁATKA PANZANELLA
arbuz, pomidory, ogórek, grzanki, kozi ser, pinii,
chili, oliwa, trybula, endywia, bazylia

29

OŚMIORNICA
grillowana macka, chorizo, koper włoski, bób,
ziemniak, pomidor, sałata, bułka

54

SAŁATKA Z KALMARAMI
młode buraki, chili, czosnek, mięta, natka, sałata, kefir

34

OKOŃ MORSKI
filet z labraksa, bób, pomidory, mangold,
sos z ananasa

52

MULE
chili, estragon, mleko kokosowe, limoncello, bułka

39

STEK Z ANTRYKOTU
sezonowana wołowina, karczoch, kurki,
oliwa truflowa, ser Blue Star

69

PANNA COTTA
wanilia, sos malinowy, maliny

20

SERNIK NA ZIMNO
mascarpone, ricotta, wanilia, jeżyny

18

ZUPPA INGLESSE
biszkopty, likier Alchermes, krem cytrynowy, czereśnie

19

LODY DOMOWE
wybór trzech smaków

16

DANIA GŁÓWNE

DESERY

Przy grupach powyżej 6 osób. do rachunku końcowego doliczamy opłatę za serwis w wysokości 10%.

MAKARONY
SPAGHETTI Z KURKAMI
masło, świeże kurki, natka pietruszki, cebula,
Grana Padano

35

SPAGHETTI Z POMIDORAMI
guanciale, kolorowe pomidory, oliwki, oliwa,
czosnek, chili, bazylia

27

REGINETTE Z OWOCAMI MORZA
krewetki, ośmiornica, kalmar, mule, masło,
kapar, pomidor

40

REGINETTE A’LA RAGU
ragu wołowe, oliwa truflowa, Grana Padano

28

SPIRALI Z KREWETKAMI
cukinia, pomidory, oliwa, czosnek, chili

39

SPIRALI Z POLĘDWICĄ WOŁOWĄ
dziki brokuł, chili, czosnek, cytryna, bułeczka

40

PIZZA
MAŁGORZATA
pomidory San Marzano, mozzarella, Grana Padano

25

GUANCIALE
wiejska śmietana, karczochy, guanciale, rozmaryn,
rukola

29

DOPIO PEPPERONI
pomidory San Marzano, kiełbasa pepperoni,
mozzarella, spianata, chili, cebula

35

PARMA & FIGA
38
pomidory San Marzano, mozzarella, szynka San Daniel,
figi, chrust ziemniaczany

GALLINACCIO
kurki, masło klarowane, camembert, jajko,
werbena, borówka

38

KOZIA
biały sos, kozi ser, marynowane winogrona,
czerwona cebula, rukola, miód gryczany

32

SWEET ITALIAN
pomidory San Marzano, włoska salsicia,
marmolada z cebuli, rukola, provolone

30

AFFUMICATA
biały sos, wędzona mozzarella z bawolego mleka,
rozmaryn, oliwki, pomidor malinowy

35

VITELLO
cielęcina, pomidor, mascarpone, oliwa truflowa,
pomidory San Marzano

34

BUFFALINA
34
pomidory San Marzano, mozzarella z bawolego mleka,
truskawki, pancetta, rumianek

