ZAMÓW
NASZE
PASTY
DO DOMU
786 - 121 - 100

MENU
Pasty
Aglio olio

|16

Pomodoro tradizionale

|20

Pesto verde

|23

Carbonara

|25

Pollo

|26

Quattro formaggi

|26

Nduja e funghi

|25

Ragu alla bolognese

|28

Spinaci e gorgonzola

|29

Mandorla

|29

Nocciole

|30

Primavera

|32

Nero

|32

Frutti di mare

|35

makaron spaghetti, oliwa, czosnek, peperoncino, pietruszka

makaron tortiglioni, sos pomidorowy, mascarpone, bazylia,
parmezan, cebula
makaron fusilli, pesto bazyliowe (bazylia, oliwa, czosnek, nerkowce,
migdały, parmezan)
makaron spaghetti, guanciale, parmezan, pecorino, jajko, pietruszka

makaron rigatoni, kurczak, peperoncino, mascarpone, śmietana,
cytryna, rukola, pomidorki koktajlowe

LUB
ODBIERZ
NA MIEJSCU

makaron tortiglioni, parmezan, pecorino, mascarpone, fontal,
śmietana, szczypiorek

makaron spaghetti, pikantna kiełbaska nduja, boczniak, ricotta,
czosnek, kolendra, chipsy salami
makaron tagliatelle, wołowina, pomidory, cebula, czosnek, bazylia,
parmezan, wino
makaron tagliatelle, kurczak, szpinak, gorgonzola, śmietana, suszone
pomidory
makaron fusilli, ser kozi, migdały, pomidory, masło, wino, czosnek,
pietruszka, pecorino

Świętojańska 46
Gdynia

makaron linguine, krewetki, masło orzechowe, cukinia, marchew,
cebula, pak choy, sos sojowo-cytrusowy, kolendra, chili, szczypior,
czosnek

makaron linguine, łosoś jurajski, cukinia, por, białe wino, masło,
pomidory pelati, szczypiorek, czosnek, pietruszka, pecorino
makaron czarne tagliatelle, krewetki, czosnek, peperoncino,
pietruszka, wino, masło, pomidorki koktajlowe
makaron spaghetti, owoce morza (krewetki, kalmary, małże,
ośmiorniczki), masło, czosnek, pietruszka, pomidorki koktajlowe, wino
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Dla dzieci
Serowe rurki

|14

Pomidorowy kurczak

|15

Orzechowy kurczak

|15

Świdry z truskawkami

|16

Szynka i śmietana

|16

Pierożki z mięsem |3 szt.

|18

makaron tortiglioni z sosem cztery sery

Zupy
Krem z pomidorów
mascarpone, oliwa

Acquacotta – zupa z patelni

pomidory, por, marchewka, cebula, jajko, grzanka
parmezanowa

Genua

bulion warzywny, owoce morza (krewetki, kalmary,
małże, ośmiorniczki), pomidory, śmietana, por,
cebula, kolendra, bazylia, peperoncino

makaron spaghetti z sosem pomidorowym
i kurczakiem

|12
|18

makaron tortiglioni z kurczakiem i sosem
śmietanowo orzechowym
makaron fusilli z truskawkami i mascarpone

|25

makaron spaghetti z szynką, pomidorkami
i śmietaną

ravioli z mięsem w sosie pomidorowym
z parmezanem

Ravioli | Raviolo
ręcznie wyrabiane na miejscu

Ravioli z batatem |5 szt.

|23

Napoje

Ravioli con carne |5 szt.
wołowina, ricotta, provolone, pomidory, bazylia,
parmezan

|27

Cola 0,5l

|5

Cola zero 0,5l

|5

Fanta 0,5l

|5

Sprite 0,5l

|5

bataty, ricotta, kumin, masło, parmezan

Gnocchi
Masło i szałwia

|17

Pietruszkowe ze szpinakiem

|27

Pietruszkowe z kurczakiem

|27

Nduja i małże

|30

Truflowe

|30

gnocchi ziemniaczane, masło, szałwia, parmezan
gnocchi ziemniaczane z pietruszką, borowik, świeży
szpinak, czosnek, śmietana, mascarpone, białe wino,
parmezan

gnocchi ziemniaczane z pietruszką, kurczak, czosnek,
śmietana, mascarpone, białe wino, parmezan
małże, pikantna kiełbaska nduja, pomidory, mascarpone,
kolendra , boczniak marynowany, ser pecorino

sos truflowy, pancetta, cebula, czosnek, śmietana,
mascarpone

* o więcej napojów zapytaj przez
telefon lub w lokalu
* przy dowozach przyjmujemy
tylko płatności bezgotówkowe
* rekomendujemy płatność
BLIKIEM
* nie doliczamy opłaty za dowóz
* opakowanie na wynos — 1 zł
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