Zupy / Soup
Flaki po mediolańsku / 28 zł
Tripe in Milanese
Zupa rybna z owocami morza / 47 zł
Fish soup with seafood
Przystawki/ Starters
Burrata na grzankach z pomidorkami confit i
anchois /35 zł
Burrata with confit tomatoes cherry, anchois on crusty
bread
Vitello tonnato / 35 zł
SZANOWNI GOŚCIE JEŻELI ŻYCZYCIE SOBIE FAKTURĘ
VAT, PROSIMY ZGŁOSIĆ TO OBSŁUDZE PRZED
WYDRUKOWANIEM PARAGONU FISKALNEGO.

Mule alla tarantina/ 45 zł
Mussels in spicy tomato sauce

Na chłodne dni proponujemy
Herbata zimowa z cynamonem i owocami 16zł
Herbata zimowa z owocami i Jack Daniels Honey 26zł

Talerz/deska włoskich serów i wędlin / 49zł/ 79zł
Small plate/big board of Italian cured meats and
cheeses

Nasze wszystkie wina wraz z cenami znajdują się na
półkach przy wejściu do restauracji oraz na półkach
wewnatrz głównej sali.

Sałata/ Salad
Sałatka Boscaiola (mix sałat z karczochami,
pomidorami suszonymi oliwkami i sosem vinegar) /36zł
Salad with artichokes, dried tomatoes, capers and olive

Piwo:
Bavaria bezalkoholowa
Żywiec 0,5L
Peroni 0,3L
Ichnusa – niefiltrowane
Messina Cristalli Di Sale

12 zł
13 zł
13 zł
17 zł
21 zł

Napoje:
Woda w karafce z owocami 0,5L / 1L
8 zł / 12 zł
Aqua Panna z owocami 0,3L / 0,7L
10 zł / 15 zł
Sanpelegrino z owocami 0,3L / 0,7L
10 zł / 15 zł
Coca-Cola, Coca-Cola zero, Sprite,
Kinley Tonic Water, Kinley Tonic Mojto
8,50 zł
Soki Cappy (pomarańcz, jabłko, porzeczka i pomidor)
8,50 zł
Sok santal (ananas, napój owoc granatu, czerwona
pomarańcza lub zielone jabłko)
12 zł
Sok świeżo wyciskany (pomarańczowy, grapefruit)
16 zł
Napoje włoskie z gazem (Aranciata, Chinotto)
14 zł

Napoje gorące:
Dzbanek herbaty Harney & Sons z cytryną
Herbata zimowa z cynamonem i owocami
Espresso
Espresso doppio
Americano
Caffe Late
Cappucciono
Wino grzane z owocami czerwone

14 zł
16 zł
8 zł
11 zł
8 zł
13 zł
12 zł
22 zł

Od 6 osób doliczamy serwis 10%

Pastes / Pasty
Ravioloni na cieście buraczkowym z perliczką / 42 zł
Ravioloni on beetroot dough with guinea fowl
Lasagne bolognese / 38 zł
Rigatoni z salsicia w pikantnym sosie / 39 zł
Rigatoni with spice tomato sauce and sausage
Spaghetti z owocami morza / 79 zł
Spaghetti with sea food
Dania główne / Fish and meat dishes
Goleń jagnięca w czerwonym winie z kremem
ziemniaczanym, szalotką karmelizowana w occie
balsamicznym / 79 zł
Lamb shank in red wine with potato cream, caramelized
shallots in balsamic vinegar
Ośmiornica po śródziemnomorsku 90 zł
z krewetkami 110 zł
Mediterranean style octopus/with shrimps
Desery / Desserts
Panna cotta pistacjowa/ 21 zł
Panna cotta with pistachio
Sernik z białą czekoladą / 24 zł
White chocolate cheesecake
Tiramisu / 24 zł

