
 

 

MENU 

 

LASAGNE VERDI ALLA BOLOGNESE                              20.00,- 

Zielone lasagne z oryginalnym sosem bolońskim 

CANNELLONI DI  RICOTTA E SPINACI                             20.00,- 

Cannelloni z serem ricotta i szpinakiem, sos beszamel 

GNOCCHI ALLA SORRENTINA                                           18.00,- 

Gnocchi zapiekane z mozzarellą i sosem pomidorowym 

PARMIGIANA DI MELANZANE                                           19.00,- 

Bakłażany zapiekane z serem scamorza, szynką w   

sosie pomidorowym 

GRAN FRITTO ALL’ ITALIANA                                            20.00,- 

Smażone: warzywa, mozzarella, oliwki ascolane, arancini 

sycylijskie, suppli z ryżu, ziemniaki 

 

 

 

 

 



 

 

INSALATE / SAŁATY 

 

INSALATA MISTA                                                                  15.00,- 

Sałata, czerwona cebula, pomidor, ogórek, oliwki, , oliwa z oliwek evo, 

krem z octu balsamicznego 

 

INSALATA DI TONNO                                                            20.00,- 

Sałata, tuńczyk, pomidor, cebula czerwona, oliwki, oliwa z oliwek evo, 

krem z octu balsamicznego 

INSALATA DI POLLO                                                            20.00,- 

Sałata, filet z kurczaka, pomidorki, kaczochy, oliwki, oliwa z oliwek 

evo, krem z octu balsamicznego 

 

INSALATA AL SALMONE                                                     23.00,- 

Sałata, szpinak baby, łosoś wędzony, pomarańcza, oliwa z oliwek evo, 

krem z octu balsamicznego 

 

INSALATA ESOTICA 

Sał ata,szpinak baby,rucola,rodzynki,jagody goji,mango,pł atki 

migdał owe,oliwa z oliwek,krem z octu balsamicznego             25.00,- 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

PIZZE 

 

PIZZE ROSSE 

 

MARGHERITA                                                                                         16.00,- 

Mozzarella, sos pomidorowy, bazylia 

AMERICANA                                                                                            20.00,- 

Mozzarella, sos pomidorowy, frytki, parówki 

DIAVOLA                                                                                                  23.00,- 

Mozzarella, sos pomidorowy, salami pikantne 

FUNGHI                                                                                                     18.00,- 

mozzarella, sos pomidorowy, pieczarki 

 CAPRICCIOSA                                                                                         24.00,- 

Szynka gotowana - cotto, pieczarki, , mozzarella, sos pomidorowy                   

QUATTRO STAGIONI                                                                             27.00,-                                                                                 

Szynka gotowana - cotto, pieczarki, karczochy, kapary,mozzarella, sos 

pomidorowy 

DELICATA                                                                                                26.00,- 

rucola, pomidorki cherry, płatki sera grana padano, mozzarella, sos pomidorowy, 

CRUDO                                                                                                      27.00,- 

Szynka parmeńska, mozzarella, sos pomidorowy, 

COTTO                                                                                                       23,00,- 

Szynka gotowana – cotto, mozzarella, sos pomidorowy 

 



QUATTRO FORMAGGI                                                                           26.00,- 

Miks serów, sos pomidorowy 

VEGETARIANA                                                                                        26,00,- 

Cukinia, bakłażan, papryka, mozzarella, sos pomidorowy 

OCCHIO DI BUE                                                                                       25,00,- 

Jajko, boczek, mozzarella, sos pomidorowy 

PANCETTA                                                                                                24,00,- 

Boczek, cebula, mozzarella, sos pomidorowy 

PARMIGIANA                                                                                           24,00,- 

Bakłażan, parmezan, mozzarella, sos pomidorowy 

NAPOLI                                                                                                      26,00,- 

Anchois, kapary, mozzarella, sos pomidorowy 

PARMA RUCOLA                                                                                     30,00,- 

Szynka parmenska, rucola, pomidorki chery, sos pomidorowy, mozzarella 

ZOLA                                                                                                          27,00,- 

Gorgonzola, salami pikantne, sos pomidorowy, mozzarella 

FRUTTI DI MARE                                                                                     30,00,- 

Owoce morza, sos pomidorowy, mozzarella 

TONNARA                                                                                                 27,00,- 

Tuńczyk, czerwona cebula, sos pomidorowy, mozzarella 

 

 

PIZZE BIANCHE 

 

BIANCANEVE                                                                                          25,00,- 

Miks serów: gorgonzola, parmezan, mozzarella, feta, śmietana 

 

SALMONE                                                                                                 28,00,- 



Łosoś, ricotta, mozzarella, natka pietruszki 

SPINACIO                                                                                                  28,00,- 

Szpinak, szynka parmeńska, parmezan, mozzarella 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 


