Wino białe

Nespolino Bianco IGT

wytrawne, Trebiano-Chardonnay | Emilia Romagna

Campodora

Przystawki

Piwo

0,150 | 0,75
10 | 45
11 | 50

DOCG

wytrawne, Albana | Emiglia Romagna

Pagadebit DOC

12 | 50
półwytrawne, Bombino-Sauvignon Blanc | Emiglia Romagna

pane

nalewak:
Holba Premium 0,3 l | 0,5 l
Litovel Pszeniczny 0,3 l | 0,5 l
Bavaria 0,0% 0,33 l

8 | 10
8 | 10
8

klasyczna / pszeniczna

14 | 60

Cydr

A Mano Bianco IGT

15 | 65

Fortuna Miłosławski 0,5 l

11

La Rustica

11 | 45

Cydr z nalewaka 0,3l | 0,5 l

8 | 10

Montalto Zibibbo

wytrawne, Zibibbo | Sycilia

IGT

wytrawne, Fiano-Falanghina-Greco | Apulia
półsłodkie, Malvasia amabile | Emiglia Romagna

La Favorita Lambrusco

9 | 40

musujące półsłodkie, Lambrusco | Emilia Romagna

Wino czerwone

0,150 | 0,75

Nespolino Rosso IGT

10 | 45

wytrawne, Sangiovese-Merlot | Emilia Romagna

Montalto Merlot

wytrawne, Merlot | Sicilia

IGT

Leonardo Rubicaia DOC

wytrawne, Sangiovese-Merlot | Toskania

półwytrawny, półsłodki, jabłkowy
półsłodki, gruszkowy

Zimne napoje
Coca-Cola, Cola Zero 0,25 l
On Lemon 0,33 l

6
9

yerbata, limonka, rabarbar, agrest i inne...

14 | 60

sok 0,25 l
pomarańczowy, jabłkowy

13 | 55

Lemoniady

6

cytryna i mięta 0,3 l | 1 l

7 | 17

chleb i oliwa

marynowane oliwki

oliwki marynowane w ziołach

gravlax caponata

16

gambi

26

antipasti

28

ręcznie robione raviolo z ricottą
i żółtkiem, masło szałwiowe, parmezan
plastry łososia gravlax, caponata
warzywna, placek rosti, rukola,
pietruszkowe aioli
krewetki, wino, masło, pietruszka,
czosnek, podawane z chlebem
wędliny, sery, winogrona,
caponata warzywna, oliwki,
pieczywo, oliwa

15

sałata | łosoś gravlax

15

sałaty, pomidory cherry,
mozzarella, pesto rukola-pietruszka,
dressing balsamiczny, oliwki.

sałaty, łosoś gravlax, ceviche z cebuli,
owoce granatu, dressing balsamiczny

14 | 60

ogórek i rozmaryn 0,3 l

9

A Mano Primitivo IGT

15 | 65

arbuzowa 0,3 l

9

Zupy

domowa oranżada 0,3 l

9

por, marchewka, pomidor, cebula,
jajko, grzanka parmezanowa

wytrawne, Barbera | Piemont
wytrawne, Primitivo | Apulia

Wino lokalu
białe | czerwone

0,150 | 0,5 | 0,75

pomarańcza, limonka, cukier, woda gazowana
9 | 26 | 37

Koktajle / Aperitify
Espresso Martini - wódka, Kahlua, espresso
Rozmarynowy Gin Fizz - gin, limonka,

16
17

cukier, rozmaryn, woda gazowana

Negroni - Martini Rosso, Campari, gin
Manhattan - bourbon, Martini Rosso, Angostura

Prosecco z kija

18

9 | 20 | 42

Prosecco Spritzer
0,25 l | 0,75 l

prosecco, aperol, woda gazowana, pomarańcza, lód
prosecco, ogórek, syrop z bzu, lód

malina

prosecco, maliny, mięta, cukier, lód

9

lemoniada jabłkowa

9

grzane wino

13

pomarańcza, cytryna, maliny, goździki, cynamon, kardamon,
anyż
sok jabłkowy, cynamon, karadamon, mięta
wiśnie, pomarańcze, syrop, przyprawy

16 | 40

bulion warzywny, owoce morza, por,
cebula, pomidory, śmietana, kolendra,
bazylia, peperoncino

16

20

Menu dla dzieci
rurki z malinami

12

13
sos pomidorowy, mascarpone, parmezan

małe gnocchi

12
gnocchi ziemniaczane, masło, parmezan

5|6
6
6
6
8
6

risotto di manzo

new.

ryż arborio, poliki wołowe, borowiki, topinambur, wino, mascarpone,
płaty parmezanu, lubczyk

Gnocchi

35

masło i szałwia

15

pomidory i bazylia

18

pancetta i borlotti

20

gorgonzola i szpinak

25

gnocchi ziemniaczane, masło, szałwia, parmezan

gnocchi ziemniaczane, pancetta, fasola borlotti, cebula, wino,
masło, koperek
gnocchi ziemniaczane, gorgonzola, szpinak, pomidor suszony, śmietana

15

pomodoro tradizionale

18

carbonara

24

pollo

25

spinaci e gorgonzola

28

parma

28

salmone giallo

29

nero

30

frutti di mare

32

makaron spaghetti, oliwa, czosnek, peperoncino, pietruszka

makaron spaghetti, guanciale, parmezan, pecorino, jajko, pietruszka

makaron spaghetti, szynka parmeńska, pomidorki, rukola, śmietana,
sok z cytryny, żółtka, parmezan, estragon
makaron fusilli, łosoś jurajski, czosnek, białe wino, estragon, śmietana,
cukinia, pecorino, kurkuma, cytryna
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

Deser

sernik
tiramisu na lekko

aglio olio

makaron tagliatelle, kurczak, szpinak, gorgonzola, suszone pomidory,
śmietana

pomidorowe rurki

Kawa i Herbata

29

ryż arborio, łosoś jurajski, groszek, cebula, mascarpone,
mleko kokosowe, czosnek, estragon, skórka z cytryny

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

14
spaghetti, kurczak, śmietana, pomidorki

4,-

risotto con salmone

makaron tortiglioni, sos pomidorowy, mascarpone, bazylia, parmezan

spaghetti z kurczakiem

specjalnie filtrowana gazowana / niegazowana 0,7 l

espresso | doppio
kawa czarna | americano
kawa biała
cappuccino
cafe latte
herbata

acquacotta zupa z patelni

tortiglioni, śmietana, mascarpone,
maliny, cukier

Woda z saturatora

prosecco półwytrawne

ogórek i bez

herbata zimowa

29

ryż arborio, macki kałamarnicy, groszek, szalotka, mascarpone,
pomidory, skórka cytryny, wino, sepia, pietruszka

Makarony

genua

Na ciepło

20

0,125 l | 0,33 l | 0,75 l

aperol spritz

sok z arbuza, cukier, limonka, mieta, woda niegazowana

risotto com calamaro

gnocchi ziemniaczane, sos pomidorowy, mascarpone, bazylia, parmezan

sałata | mozarella i pesto

Baby Barbera d’Asti DOCG

ogórek, rozmaryn, cukier, limonka, woda gazowana

6
17

13 | 65

mięta, cytryna, cukier, woda niegazowana

6

raviolo con ouvo

12 e mezzo Malvasia

wytrawne, Malvasia Nera | Apulia

Risotto

12
14
spaghetti

tagliatelle

fusilli

rigatoni

tortiglioni

