Wino białe

Nespolino Bianco IGT

0,150 | 0,75
wytrawne, Trebiano-Chardonnay | Emilia Romagna

10 | 45

Pagadebit DOC

12 | 55
0,150 | 0,75
wytrawne, Bombino-Sauvignon Blanc | Emiglia Romagna

Montalto Zibibbo

wytrawne, Zibibbo | Sycilia

13 | 60

IGT 0,150 | 0,75

Dogheria Pinot Bianco IGT 0,150 | 0,75

14 | 60
wytrawne, Pinot Bianco-Sauvignon Blanc | Emiglia Romagna

A Mano Bianco IGT

15 | 65

0,150 | 0,75
wytrawne, Fiano-Falanghina-Greco | Apulia

Paladin Pinot Grigio DOC 0,75

75

wytrawne, Pinot Grigio | Wenecja

Leonardo Prosecco DOC

70

0,75
musujące wytrawne, Glera | Toskania

85
0,75
musujące wytrawne, Sauvignon-Chardonnay-Glera | Wenecja

Wino czerwone
Nespolino Rosso IGT

0,150 | 0,75
wytrawne, Sangiovese-Merlot | Emilia Romagna

10 | 45

Itynera Primitivo IGT

11 | 50

0,150 | 0,75

wytrawne, Primitivo | Apulia

Leonardo Rubicaia DOC

0,150 | 0,75
wytrawne, Sangiovese-Merlot | Toskania

13 | 60

Baby Barbera d’Asti DOCG

14 | 65

wytrawne, Barbera | Piemont

A Mano Primitivo IGT
wytrawne, Primitivo | Apulia

0,150 | 0,75

15 | 65

0,150 | 0,75

Pian Del Gallo Chianti Classico DOCG

wytrawne, Sangiovese-Canaiolo-Cabernet | Toskania

85

białe | czerwone
-

nalewak:

chleb i oliwa

pane

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

7|9
8 | 10
8

klasyczna / pszeniczna

Cydr
Fortuna Miłosławski 0,5 l
półwytrawny, półsłodki, jabłkowy

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

półsłodki, gruszkowy

10

8 | 10

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

9

sok 0,25 l

5

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

5

Lemoniady
cytryna i mięta 0,3 l | 1 l
mięta, cytryna, cukier, woda niegazowana

6 | 16

ogórek i rozmaryn 0,3 l

8

arbuzowa 0,3 l

8

ogórek, rozmaryn, cukier, cytryna, woda gazowana

domowa oranżada 0,3 l

8

woda owocowa 0,7 l

7

0,25 l | 0,75 l

aperol spritz

prosecco, aperol, woda gazowana, pomarańcza, lód

ogórek i bez

prosecco, ogórek, syrop z bzu, lód

malina

prosecco, maliny, mięta, cukier, lód

15 | 39

gravlax caponata

16

bianco

20

ręcznie robione raviolo z ricottą
i żółtkiem, masło szałwiowe, parmezan
plastry łososia gravlax, caponata
warzywna, placek rosti, rukola,
pietruszkowe aioli

gambi

krewetki, wino, masło, pietruszka,
czosnek, podawane z chlebem

antipasti

25

Sałaty

6

15

pomidory i bazylia

18

chistorra

19

gorgonzola i szpinak

23

gnocchi ziemniaczane,
masło, szałwia, parmezan
gnocchi ziemniaczane,
sos pomidorowy, mascarpone,
bazylia, parmezan
gnocchi ziemniaczane, pomidory,
kiełbaska chistorra, mascarpone,
oliwki, kolendra
gnocchi ziemniaczane,
gorgonzola, szpinak,
pomidor suszony, śmietana

aglio olio

14

pomodoro tradizionale

18

pesto trapanese

21

amatricana

21

carbonara

23

pollo

24

spinaci e gorgonzola

26

ragu alla bolognese

26

parma no. 2

25

14
spaghetti, kurczak, śmietana, pomidorki

crudo e giallo

28

13
sos pomidorowy, mascarpone, parmezan

nero

30

frutti di mare

32

primavera

29

kurczak

sałaty, kurczak sous vide,
salsa ananas-limonka, warzywa,
płatki parmezanu, sos balsamiczny

19

19

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

genua

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

14

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

17

makaron rigatoni, kurczak, peperoncino, mascarpone, cytryna,
rukola, pomidorki koktajlowe
makaron tagliatelle, kurczak, szpinak, gorgonzola, suszone pomidory,
śmietana
makaron rigatoni, sos bolognese (mięso wołowe, pomidory, czosnek,
cebula, warzywa, wino, bazylia), parmezan

12

makaron spaghetti, szynka parmeńska, pomidorki, rukola, śmietana,
sok z cytryny, żółtka, parmezan, estragon
makaron tagliatelle, szynka parmeńska, kurki, masło, szałwia, parmezan
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

tiramisu na lekko
sernik

makaron spaghetti, pesto z pomidorków cherry, czosnku, kaparów,
migdałów, parmezanu, sera pecorino, limonki i bazylii
makaron rigatoni, sos pomidorowy, guanciale, cebula, czerwone wino
peperoncino, ser pecorino

Zupy

acquacotta zupa z patelni

makaron spaghetti, oliwa, czosnek, peperoncino, pietruszka
makaron tortiglioni, sos pomidorowy, mascarpone, bazylia, parmezan

12
gnocchi ziemniaczane, masło, parmezan

6

z kurczakiem, pancettą,
gorgonzolą, śmietaną, rukolą,
pomidorkami koktajlowymi
i parmezanem

masło i szałwia

Makarony

małe gnocchi

6

z pomidorami, kurkami, cebulą,
oliwkami, kaparami, ziołami

24

pomidorowe rurki

5|6

15

z parmezanem i palonym
masłem szałwiowym, ricottą
i żółtkiem

18

spaghetti z kurczakiem

Kawa i Herbata

salvia

vege

tortiglioni, śmietana, mascarpone,
maliny, cukier

Podawana w butelkach 0,7 l.
Gazowana lub niegazowana.

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

6

Gnocchi

17

rurki z malinami

półwytrawne

Prosecco Spritzer

6

Menu dla dzieci

4,-

prosecco

Polenty

raviolo con ouvo

sałaty, marynowane buraki, ser kozi,
sos balsamiczny, orzechy laskowe

Woda z saturatora

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

oliwki marynowane w ziołach

burak i ser kozi

woda gazowana / niegazowana, owoce, mięta

9 | 18 | 40

marynowane oliwki

wędliny, sery, winogrona,
caponata warzywna, oliwki,
pieczywo, oliwa

Zimne napoje

pomarańcza, cukier, woda gazowana

9,24,33,-

Prosecco z kija

Przystawki

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

WINO LOKALU
150 ml
500 ml
750 ml

Piwo

13
14

makaron linguini, łosoś jurajski, cukinia, masło, wino, pomidory malinowe,
szczypiorek, pietruszka, czosnek, pecorino

8
6

spaghetti

tagliatelle

pappardelle

rigatoni

tortiglioni

