Przystawki
Bruschetta Classico
(pomidory concasse,
świeża bazylia i czosnek) l................................. 19,00
Bruschetta z kurczakiem, mozzarellą
i świeżymi pomidorami .......................................22,00
Grissini z szynką parmeńską ..............................26,00
Wątróbki drobiowe z jabłkami,
duszone w sherry, podane z grzankami .............. 26,00
Krewetki z czosnkiem
i świeżymi pomidorami
w sosie winnym z grzankami .............................36,00
Talerz antipasti: włoskie wędliny
(szynka parmeńska, pancetta, salami),
sery (parmezan, mozzarella),
grillowane warzywa, oliwki, grissini ...............36,00
Talerz serów (ser: gorgonzola, parmezan,
scamorza, oscypek, ricotta, lazur ) l................36,00
Carpaccio z polędwicy wołowej
z rukolą, kaparami, parmezanem
i sosem miodowo-musztardowym ...................39,00
Focaccia l................................................................. 12,00

Pizze/Calzone
(średnica ok. 30 cm, cienkie ciasto)

MARGHERITA l....................................................26,00
mozzarella, sos pomidorowy

CARBONARA BIANCA ..........................................29,00
wędzony boczek, cebula, natka pietruszki, sos śmietanowy,
parmezan

ALLA HAWAI ...........................................................29,00
szynka, ananas

BRUSCHETTA l.......................................................29,00
świeże pomidory, czosnek, rukola, bazylia, parmezan

CIPOLLA l................................................................29,00
cebula, pieczarki

PRIMAVERA l ........................................................32,00
pieczarki, papryczka pepperoni

GRAZIANO ...............................................................32,00
kurczak, gorgonzola, suszone pomidory

PEPPERONI ...............................................................32,00
kiełbasa pepperoni, cebula

PROSCIUTTO E FUNGHI .......................................32,00
szynka, pieczarki

DON VITO .................................................................32,00
kiełbasa pepperoni, oliwki, rukola

Sałaty salads

CON POLLO ...............................................................32,00

Mix świeżych, kolorowych sałat
z warzywami i sosem winegret l n................. 19,00

DIAVOLO p..............................................................32,00

Caprese z pomidorami
i grillowanym bakłażanem,
sosem pesto i rukolą l...........................................26,00

CAPRICCIOSA ..........................................................32,00

Sałata pancetta e spinaci
(szpinak świeży, boczek, gruszka,
orzechy włoskie, sos winegret,
pomidorki cherry, grzanki) ..................................29,00
Cezar z grillowanym kurczakiem
(sałata rzymska, sos Cezar,
grillowany kurczak, parmezan,
pomidorki cherry, grzanki) ..................................32,00

kurczak, cebula, pieczarki

ostre salami, czosnek, peperoncino

szynka, pieczarki, karczochy

GÓRALSKA ................................................................32,00
oscypek, boczek, pieczarki, cebula

QUATTRO STAGIONI .............................................34,00
szynka, pieczarki, łosoś wędzony, sery: ricotta, scamorza,
gorgonzola, oliwki

FARMERSKA .............................................................34,00
polędwica wieprzowa, boczek, kiełbasa, pieczarki, cebula

Sałata z grillowanymi polędwiczkami,
podana z grzankami, serem gorgonzola,
pieczarkami i sosem winegret ............................34,00

QUATTRO FORMAGGI l.......................................34,00

Sałata z grillowanymi krewetkami,
podana z grzankami
i sosem czosnkowym ............................................36,00

szynka parmeńska, pomidorki cherry, rukola, parmezan

mozzarella, ricotta, scamorza, gorgonzola

TRATTORIA .............................................................42,00
Składniki dodawane do dań na życzenie są płatne

Zupy

Dania sous – vide

Zupa cebulowa z grzanką serową l.................. 12,00

Pierś kurczaka sous – vide podana
z warzywami śródziemnomorskimi
w sosie pomidorowym i z ziemniakami ..........42,00

Rosół z kury z domowym tortellini
nadziewanym mięsem n..................................... 12,00
Toskańska zupa pomidorowa
z ziołowym serem ricotta l................................ 14,00
Zupa rybna n........................................................... 14,00

Makarony
Ravioli z mięsem w sosie
pomidorowo-ziołowym z parmezanem ...........32,00
Ravioli ze szpinakiem i ricottą w sosie
ze świeżych pomidorów z parmezanem l.....32,00
Ravioli z łososiem
w sosie paprykowo-pomidorowym ..................34,00
Tagliatelle z kurczakiem i grillowanymi
warzywami w sosie pomidorowym .................32,00
Lasagne bolognese ..................................................32,00
Penne ze szpinakiem i orzechami
włoskimi w serowym sosie l.............................32,00
Penne z kurczakiem i pieczarkami
w sosie mascarpone ..............................................32,00
Spaghetti bolognese ...............................................32,00
Spaghetti carbonara z boczkiem i cebulą
w sosie śmietanowym ..........................................34,00
Tagliatelle Alfredo z szynką parmeńską,
rukolą i chilli p.......................................................34,00
Tagliatelle z polędwiczką wieprzową
i borowikami w różowym sosie .........................34,00
Risotto z polędwiczką wieprzową
i borowikami ............................................................34,00
Gnocchi z kurczakiem
w sosie śmietanowym
z suszonymi pomidorami ....................................34,00
Tagliatelle z szynką parmeńską
i suszonymi pomidorami
w sosie śmietanowym ..........................................36,00
Linguine z polędwicą wołową i krewetkami
w sosie winno-maślanym p..............................36,00
Linguine z krewetkami,
cukinią i pomidorami concasse
w sosie winno-maślanym ...................................36,00

Dorsz sous - vide na puree
z groszku zielonego podany z jarmużem
i owocami granatu ........................................................ 54,00
Łosoś sous – vide podany z plastrami świeżych
warzyw i opiekanymi ziemniakami n.................59,00

Dania główne
Placki z cukinii z pomidorami concasse l.....32,00
Papryka faszerowana warzywami i serem
ricotta w sosie paprykowo-pomidorowym,
podana z ryżem l...................................................36,00
Pierś kurczaka faszerowana pomidorami
suszonymi i szynką parmeńską, w sosie
ze świeżego szpinaku i gorgonzoli, podana
z brokułami chilli i puree z ziemniaków .......42,00
Polędwiczka wieprzowa z sosem
borowikowym, podana z gotowanymi
warzywami i gnocchi ............................................42,00
Dorsz na puree z groszku zielonego,
podawany z jarmużem i owocami granatu .....52,00
Łosoś grillowany na blanszowanym
szpinaku, podany z ryżem
i słodko-kwaśną salsą paprykową n.................56,00
Stek z polędwicy wołowej na puree
z batatów, podany z jarmużem i fetą ................69,00
Deska mięs grillowanych z dodatkami
(dla 2 osób): polędwica wieprzowa,
schab, kurczak, karczek, kiełbasa,
oscypek smażony, warzywa z grilla,
gnocchi, ziemniaki .................................................85,00

Desery
Tarta z mascarpone, musem
gruszkowo-limonkowym i nasionami chia .......... 18,00
Crema di frutta – beza z kremem
mascarpone podana z domową konfiturą
malinową .................................................................. 18,00
Panna cotta z sosem malinowym, białą
czekoladą i salsą ze świeżych owoców ........... 18,00

p - DANIA OSTRE

Szarlotka na gorąco, podana z lodami
waniliowymi i bitą śmietaną .............................. 18,00

l - DANIA WEGETARIAŃSKIE

Lody z domową konfiturą .................................... 18,00

n - DANIA BEZ LAKTOZY

Tiramisu .................................................................... 18,00

