ZUPY

Chorwacka zupa z rybami i owocami morza

26 zł

Krem z kopru włoskiego

20 zł

Bulion wołowo-drobiowy z lubczykiem

18 zł

/kalmary /krewetki /małże /ryby morskie /pomidor /szafran /bagietka

/oliwa ziołowa /karmelizowane orzechy włoskie

/szafranowe kluseczki /oliwa ziołowa /warzywa korzenne

PRZYSTAWKI
Mix antipasti

28 zł

Krewetki w emulsji z kiszonych cytryn

39 zł

Burrata z pesto, salsą truskawkową z fasolą tonka

34 zł

Papryczki Padron

24 zł

Bavette pil pil

34 zł

Tatar wołowy

39 zł

/codziennie przygotowujemy cztery nowe pozycje - o szczegóły zapytaj kelnera

/masło /czosnek /białe wino /bagietka

/ser /pesto z naci /truskawki /pomidor /bazylia

/oliwa z oliwek extra virgin /sól Maldon

/plastry wołowiny bavette /Sherry Cream /papryczki pil pil /grzyby shimeji /demi-glace /chips z jarmużu /bagietka

/chips z topinamburu /szalotka /marynowane shimeji /orzech laskowy / olej wędzony jabłonią /mayo espelette /bagietka

DANIA GŁÓWNE

Pierś z kurczaka kukurydzianego

37 zł

Rib Eye Steak

76 zł

Grillowana macka ośmiornicy

79 zł

/kruszonka śródziemnomorska /gnocchi /szpinak /veloute szafranowe /pomidorki cherry

/dojrzewająca wołowina ras mięsnych /młode ziemniaczki /zioła /kolorowe marchewki /masło /kiszony ogórek /nduja
/Do wyboru: sos pieprzowy z porto lub sos bearnaise

/kolorowa salsa /młode ziemniaczki /bazylia /czosnek /masło cytrynowe z miso /pomidor suszony

Stek z kalmara

/młode ziemniaczki /chimichurri /pomidor /czosnek /fasolka szparagowa

Grillowane kolorowe marchewki z kluseczkami i szałwią

/maślanka /pesto z naci / orzech laskowy /kozi jogurt /szałwia /parmezan

48 zł
32 zł

PASTY

Gnocchi al forno

38 zł

/pieczone pomidory /bazylia /trzy sery /puder z czarnych oliwek
(ZAPIEKANE I PODAWANE NA PATELNI NA DESCE)

32 zł

Spaghetti aglio e olio

/czosnek /oliwa z oliwek extra virgin /papryczka pil pil /parmezan /natka pietruszki

Tagliatelle alle vongole

46 zł

Strozzapreti alfredo con pancetta / pollo

38 zł

/małże vongole /czosnek /oliwa z oliwek /pomidor /białe wino /natka pietruszki /parmezan

/sos alfredo /pancetta lub kurczak /soliród /parmezan

SAŁATY

Sałatka Cezar

29 zł

- z kurczakiem
- z krewetkami

34 zł
37 zł

Sałatka Nicejska z grillowanym tuńczykiem

32 zł

Sałatka z gorgonzolą i gruszką

32 zł

/sałata rzymska /pomidorki cherry /grzanki ziołowe /chips parmezan /sos Cezar

/liście sałat /młode ziemniaczki /groszek cukrowy /piklowana czerwona cebula /jajko na miękko /puder z czarnych oliwek
/winegret cytrynowy

/liście sałat /rukola /orzechy włoskie /winegret miodowo-rozmarynowy /granat

MENU DLA DZIECI

PIZZA

Focaccia
- z solą Maldon i rozmarynem
- z suszonymi pomidorami i rozmarynem

18 zł
19 zł

Margherita

24 zł

Capricciosa

28 zł

Salame

28 zł

Quatro formaggi

31 zł

/sos pomidorowy /mozzarella /bazylia

/sos pomidorowy /mozzarella /pieczarki /szynka cotto

/sos pomidorowy /mozzarella /salami /oliwa czosnkowa

/sos śmietanowy /mozzarella /taleggio
/gorgonzola /parmezan

Diavola piccante

30 zł

/sos pomidorowy /mozzarella /salami picante
/jalapeno

Tonno

/sos śmietanowy /mozzarella /tuńczyk /karczochy
/oliwki /czerwona cebula

Gamberetta

/sos pomidorowy /mozzarella /krewetki /rukola

Pere e noci

/sos śmietanowy /mozzarella /kozi ser /gruszka /rukola
/orzech włoski

Carbonara

/sos śmietanowy /boczek /cebula biała /pieczarki /jajko

32 zł

Rosół drobiowy

12 zł

Chrupiące fileciki z kurczaka

18 zł

Kluseczki ziemniaczane

16 zł

Naleśniki na słodko

14 zł

/makaron jajeczny /warzywa korzenne

/puree ziemniaczane /mix sałat/
sezonowe warzywa

/parmezan /masło

/brzoskwinie /mascarpone

DESERY

Sorbet z melona z kruszonką
orzechową

16 zł

Fondant czekoladowy

20 zł

/melon /mięta /orzech laskowy /ciasto maślane

/płynny fondant /śliwka /brandy /
puder owocowy

Torcik migdałowy z truskawkami
39 zł
32 zł

/truskawki /mascarpone
/sos miętowo-czekoladowy

WAŻNE *Niektóre z potraw zawierają
alergeny! Poproś kelnera o kartę alergenów.
Serwis 10% doliczany do rachunku od 8 os.

30 zł

22 zł

