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Szanowni Państwo: 
 

Dbamy by smak naszych potraw był taki jak w Italii. 

Wszystkie potrawy są przygotowywane na bieżąco. 

Produkty używane przez nas są importowane z Włoch, są to produkty  

najwyższej jakości z certyfikatem DOP, oliwa extra virgin,  

pomidory San Marzano, wędliny, mozzarella i inne sery . 

 

Naszą dewizą są: 
 

Smak ,  Świeżość, Klimat, Czystość i 

 

☺ Pozytywna Niepowtarzalność  ☺ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pizza Classico: wielkość ok. 38 cm., cienkie ciasto 
 

 

Focaccia – włoski placek z oliwą truflową, solą morską i rozmarynem 

 

22 zł 

Mia Famiglia – sos pomidorowy, mozzarella, krewetki (większa ilość), pomidorki cherry, rucola, czosnek 56 zł 

Margherita – sos pomidorowy, ser mozzarella 33 zł 

Hawaii – sos pomidorowy, mozzarella, szynka, ananas 42 zł 

Capricciosa – sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki 42 zł 

Quattro Formaggi – sos śmietanowy, cztery rodzaje sera (parmezan, mozzarella, gorgonzola, pecorino) 45 zł 

Tonno – sos pomidorowy, mozzarella, tuńczyk, czerwona cebula, kapary, oliwki 45 zł 

Prosciutto - sos pomidorowy, mozzarella, szynka parmeńska, pomidorki cherry, rucola, parmezan  50 zł 

Calzone – sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki, cebula (pizza pieróg) 45 zł 

Nduja – sos pomidorowy, mozzarella, nduja (ostra kiełbasa kalabryjska ), krewetki, natka 54 zł 

Peperoni – sos pomidorowy, mozzarella, spianata, kapary, tabasco, papryczki peperoni 44 zł 

Mexicana – sos pomidorowy, mozzarella, szynka, fasola, papryka, cebula, kukurydza, tabasco 48 zł 

Spinaci – sos pomidorowy, mozzarella, szpinak, suszone pomidory, oliwki, czosnek 43 zł 

Vegetariana – sos pomidorowy, mozzarella, pomidor, cebula, oliwki, karczochy, brokuły 43 zł 

Carbonara – sos śmietanowy, mozzarella, boczek, cebula, jajko, parmezan 44 zł 

Salmone – sos pomidorowy, mozzarella, łosoś, czosnek, krem z zielonego pieprzu, natka 49 zł 

Roma – sos pomidorowy, mozzarella, salami, papryczki peperoni, kukurydza 44 zł 

Diavola – sos pomidorowy, mozzarella, spianata 42 zł 

Pompei – sos pomidorowy, mozzarela, szynka, pieczarki, oliwki, świeże bazylia 45 zł 

Quatro di Carne – sos pomidorowy, mozzarella, szynka, salami, spianata, prosciutto (4 różne ćwiartki) 52 zł 

Caprese – sos pomidorowy, mozzarella Bianco, pomidor, pesto z bazylii 42 zł 

Buono – sos pomidorowy, mozzarella, szynka 40 zł 

Bambino – pizza buzia Myszki Mickey, sos pomidorowy, mozzarella, szynka, ananas, oliwki 35 zł 

Spianata – sos pomidorowy, mozzarella, spianata, susz.pomidory, gorgonzola, papryka peperoni, oliwki 52 zł 

Romana – sos pomidorowy, mozzarella, anchois, kapary, czerw. cebula 45 zł 

Quattro Stagioni – sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki, karczochy, oliwki(4 różne ćwiartki) 49 zł 

Gamberetti – sos pomidorowy, mozzarella, krewetki, pomidorki cherry, pesto z bazylii 55 zł 

Bella – sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, ananas, kukurydza 43 zł 

Frutti di Mare – sos pomidorowy, mozzarella + różne owoce morza, krewetki, natka 58 zł 

Funghi – sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki 39 zł 

Napoli – sos śmietanowy, mozzarella, szynka, kukurydza, parmezan 42 zł 

Pizza Speciale – sos pomidorowy lub śmietanowy, mozzarella + 5 różnych dodatków 65 zł 

 

Lunch: (od Poniedziałku do Piątku w godz. 12.00 – 14.00) 

 

Zupa Dnia + Pasta (przygotowana na lunch), lub Pizza (z oliwkami lub szynką lub pieczarkami)  32 zł 

 

Sałaty:  

 

Sałata Roma   -  Mix sałat,  grillowany kurczak, oliwki, pomidory cherry, ser gorgonzola, dresing balsamiczny                                                                                                      44 zł 

Sałata Green -  Szpinak, prażone nasiona słonecznika, chrupiący boczek (dresing z mango, wina i miodu)                                                                                                       42 zł 

Sałata Italiano Mix -  Mix sałat, pomidory cherry i dresing balsamiczny,oliwki, parmezan                                                                                            32 zł 

Sałata Frutti di Mare  -   Mix sałat, pomidory cherry , frutti di mare – różne, krewetki, pesto                                                    56 zł 

 

Zupy: 

 

Krem Dnia -  Kremy warzywne - (Codziennie inny) 22 zł 



 

 

 

 

 

 
 

Przystawki (z grzankami) 

 

Bruschetta (Classico)                                                                     

Bruschetta (z Prosciutto Crudo)                                                                     

29 zł 

35 zł 

Carpaccio z Ośmiornicy                                                                                       54 zł 

Carpaccio z Polędwicy Wołowej  52 zł 

Krewetki z Pesto (ze świeżej bazylii ) (8 szt. Black Tiger)        55 zł 

Krewetki z Czosnkiem i Peperoncino  (i białym winem ) (8 szt. Black Tiger)        

Tatar z Łososia – łosoś siekany, kapary, anchois, żółtko jajka, natka 

55 zł 

50 zł 

Sałatka Caprese – pomidory, mozzarela bianco, świeże pesto z bazylii, oliwki 35 zł 

 

Dania główne: 
 

Stek z Polędwicy Wołowej owinięty w  Prosciutto   -  z kluseczkami gnocchi ziemniaczane w sosie truflowym  + mix sałat                                                              89 zł 

Stek z Polędwicy Wołowej pod sosem z Borowikami -  z opiekanymi ziemniaczkami + mix sałat  (ew. z gnocchi buraczane) 89 zł 

Stek z Polędwicy Wołowej  pod sosem z Zielonego Pieprzu  -  z kluseczkami gnocchi buraczane w maśle + mix sałat                                                              

Łosoś w Kremowym Sosie z Zielonym Pieprzem -  z opiekanymi ziemniaczkami, lub gnocchi buraczane + mix sałat   

Łosoś Grillowany z Pesto Bazyliowym -  z opiekanymi ziemniaczkami, lub gnocchi buraczane + mix sałat   

89 zł 

65 zł 

65 zł 

Grillowana Pierś z Kurczaka - z pieczarkami w sosie podana z opiekanymi ziemniaczkami, lub gnocchi buraczane + mix sałat                           60 zł 

 

Pasta : 
 

Spaghetti Bolonesse - siekana nożem polędwica wołowa , sos pomidorowy, cebulka, parmezan, natka                                                                                           44 zł 

Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino - oliwa extra vergine, czosnek, ostre papryczki, parmezan, natka 36 zł 

Spaghetti Arrabiata -  sos pomidorowy, czosnek, natka, ostre papryczki,  parmezan 

Spaghetti Pomodoro - sos pomidorowy, bazylia, mięta, cebulka, parmezan, natka 

36 zł 

36 zł 

Spaghetti con Gamberetti e pesto di basilica - krewetki, pomidorki cherry, czosnek, pesto z bazylii, natka 56 zł 

Spaghetti con Frutti di Mare - spaghetti owocami morza, plus krewetki duże, pomidorki cherry, czosnek, natka, pesto, rucola 58 zł 

Pappardelle Pollo- kurczak, borowiki, krem truflowy, parmezan, natka pietruszki 50 zł 

Tagliatelle Carbonara - parmezan, boczek, jajko, śmietana, natka 44 zł 

Tagliatelle con Salmone  - łosoś , cebulka, sos śmietanowy, natka, parmezan 50 zł 

Tagliatelle con Gamberetti e Zafferano  -  krewetki, czosnek, natka, szafran, sos śmietanowy, parmezan, krem balsamico 56 zł 

Penne all’Amatriciana  -  sos pomidorowy, boczek, białe wino, natka, cebula, bazylia, parmezan 44 zł 

 

Gnocchi : 
 

Gnocchi con Funghi Porcini  -   gnocchi w sosie śmietanowym z borowikami, natka 48 zł 

Gnocchi con Gamberetti, zucchine e pomodorini  -  gnocchi z krewetkami, cukinia, pomidorki, sos śmietanowy, natka 54 zł 

Gnocchi Verdi con Gorgonzola  -  gnocchi ze szpinakiem i gorgonzolą, masło, parmezan 46 zł 

Gnocchi z Serem Kozim –  gnocchi z serem kozim i truflami, masło, parmezan, oliwa truflowa, natka 46 zł 

 

Ravioli: 
 

Ravioli Frutti di Mare - ravioli (nero di seppia) z farszem ze skorupiaków w sosie z owocami morza i czosnkiem, natka 59 zł 

Ravioli Spinaci  - ravioli ze szpinakiem i ricottą, masło, parmezan, natka                                                                                                 48 zł 

Ravioli con Funghi  - ravioli z borowikami i ricottą w sosie śmietanowo–borowikowo-truflowym, natka                                                                                      49 zł 

 

Risotto: 
 

Risotto z Krewetkami i Borowikami i natka pietruszki, rucola 62 zł 

Risotto z Krewetkami i Szafranem i natka pietruszki, rukola 62 zł 

Risotto z Warzywami - pomidorem, cukinią, cebula, papryka, brokuł  i natka pietruszki 

Risotto z Ndują – nduja (ostra kiełbasa kalabryjska), cukinia, parmezan i natką  pietruszki 

Risotto z Kurczakiem i Kremem Truflowym i natka pietruszki 

54 zł 

58 zł 

58 zł 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoje : 

 

Kawa Espresso   11 zł 

Kawa Espresso Macchiato                                                                  12 zł 

Kawa Latte Macchiato 18 zł 

Kawa Cappuccino 16 zł 

Kawa Americano 15 zł 

  

Herbata - różne rodzaje 16 zł 

  

  

Soki – 0,25 l.                                                                                                              10 zł 

Jabłkowy, Pomarańczowy, Grapefruitowy, z Czarnej Porzeczki, Pomidorowy                                    

  

Soki  - 1,0 l.                                                                                                            35 zł 

Jabłkowy, Pomarańczowy                                  

 

Lemoniada – 0,33 l 

 

16 zł 

Lemoniada – 1 l 40 zł 

 

Napoje Gazowane 0,25 l   : Coca-cola, Cola Zero, Sprite, Fanta      
10 zł 

 

Woda 0,30 l. – Gazowana 

 

8 zł 

Woda 0,30 l. – Niegazowana                                                                                 8 zł 

Woda w karafce 1 l. gazowana i niegazowana 

 

Woda San Pellegrino  1,0 l  - lekko gazowana                                                

18 zł 

 

25 zł 

 

Piwo BIRRA MORETTI  0,30 l. 

Piwo 0% -  Bezalkoholowe  

 

17 zł 

14 zł 

 

 

Wina domowe i butelkowe do wyboru zgodnie z Kartą Win 

 

Desery  do wyboru zgodnie z Kartą Deserów 


