
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZUPPE 

 

 

- Crema di pomodori        10.00zł 

(Zupa krem ze świeżych pomidorów serwowana z pszennymi grzankami i 

śmietanką) 

 

 

- Crema di zucca, carotte e zenzero     10.00zł 

(Zupa krem z dyni, marchewki i imbiru, z dodatkiem prażonych pestek dyni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTIPASTO 

 

- Grande Bruschetta Classica      16.00zł 

(Sos pomidorowy, ser mozzarella, pomidorki, bazylia, czosnek) 

 

- Grande Bruschetta Prosciutto e funghi     18.00zł 

(Sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, pieczarki) 

 

- Grande Bruschetta con Tonno      18.00zł 

(Sos pomidorowy, ser mozzarella, tuńczyk, cebula) 

 

- Grande Bruschetta Caprese      20.00zł 

(Sos pomidorowy, ser mozzarella,  

szynka parmeńska, rukola, pomidorki, płatki parmezanu) 

 

 

 

 

 



 

 

INSALATE 

 

 

- Insalata Sfiziosa         24.00zł 

(Sałata mieszana, grillowane krewetki,  

awokado, ogórek, pomidorki, pieczywo z czosnkiem) 

 

- Insalata Caprese        24.00zł 

(Sałata mieszana, pomidorki, mozzarella, 

 szynka Parmeńska, pieczywo z ziołami) 

 

- Insalata di Capra        24.00zł 

(Sałatka mieszana, rukola, burak ciwikłowy ciepły, kozi ser, 

orzechy Włoskie, pieczywo) 

 

 

 

 

 

 



 

PASTE 

- Risotto alla Boscaiola        25.00zł 

(Risotto z Borowikami udekorowane Chipsem ze Speck’u) 

 

- Tagliatelle alla Boscaiola        25.00zł 

(Tagliatelle jajeczne z borowikami duszonymi w białym winie) 

 

- Orecchiette alla Crudaiola       24.00zł 

(Makaron “Orecchiette” ze świeżymi pomidorkami, rukolą,  

serem Peccorino i pepperoncino) 

 

- Tagliatelle alla NEGRONI       26.00zł 

(Tagliatelle szpinakowe z krewetkami i cukinią w lekkim sosie śmietankowym) 

 

- Rigatoni alla Pastora         24.00zł 

(Makaron “Rigatoni” w sosie Bolońskim z pieczarki, szynką Cotto, groszekiem,  

śmietanką i parmezanem) 

 

- Spaghetti alla Bolognese        24.00zł 

(Spaghetti w sosie Bolońskim z mięsa wołowo-wieprzowego)  

 

 



 

 

- Gnocchi all’Italiana        24.00zł 

(Gnocchi z czerwonych buraków w sosie z gorgonzoli, orzechów włoskich i rukoli)     

 

- Gnocchi alla Trentina         24.00zł 

(Gnocchi ziemniaczane w delikatnym sosie z gorgonzoli, Salsiccią, rukolą 

i pomidorkami cherry) 

 

- Ravioli con ricotta e spinaci       23.50zł 

(Ravioli z ricottą i szpinakiem z klarowanym masłem i parmezanem) 

 

- Rotondi con gorgonzola e noci       28.00zł 

(Pierożki nadziewane gorgonzolą i orzechami włoskimi w sosie ze Speck’u i śmietanki) 

 

- Rotondi con zucca         28.00zł 

(Pierożki z mąki orkiszowej nadziewane farszem dyniowym z dodatkiem  

prażonych pestek dyni w lekkim sosie z gorgonzoli dolce) 

 

 

*Każdy z makaronów można zamienić na makaron bezglutenowy.  

Do wyboru Penne lub Spaghetti        +3.00zł 

 

 



LE NOSTRE PIZZE 

1. Margherita         15.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella) 

2. Prosciutto         19.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka) 

3. Prosciutto-funghi         21.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, pieczarki) 

4. Capriciosa          23.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, pieczarki, marynowane karczochy) 

5. Salamino         21.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, Salamino)  

6. Crudo           25.00zł 

(sos pomidorowy, mozzarella, szynka parmeńska, rukola,  

pomidorki cherry, płatki parmezanu) 

7. Tonno          24.00zł  

(sos pomidorowy, ser mozzarella, tuńczyk, cebula)       

8. Contadina          24.50zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, Speck, salami, pieczarki, cebula) 

9. Salmone          25.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, łosoś, szpinak, mascarpone) 

10. NEGRONI         24.50zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, szpinak, Speck, ser mascarpone) 

11. Quattro Formaggi        22.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, gorgonzola, mascarpone, parmezan) 

 



12. Della Casa         23.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, Speck, cebula, jajko sadzone, czosnek) 

13. Vegetariana         23.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, cukinia, szpinak, pieczarki, kukurydza) 

14. Romana          26.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, anchois, kapary, czarne oliwki, rukola) 

15. Quattro Stagioni        24.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, pieczarki, czarne oliwki, marynowane karczochy)  

16. Fresca          25.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, rukola, pomidorki cherry, szynka parmeńska, świeża 

mozzarella) 

17. Diavola         24.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, salamino, Jalapeno) 

18. Trentina          24.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, surowa kiełbasa, gorgonzola, szpinak, pieczarki)  

19. Hawaii          23.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, ananas, szynka) 

20. Pancetta         24.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, zwijany włoski boczek, pieczarki, czerwona cebula) 

21. Gustosa         24.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, Gorgonzola, orzechy włoskie, rukola 

22. Spianata         26.00zł 

(sos pomidorowy, ser mozzarella, Spianata (włoskie salami pikantne),  

czerwona cebula, czarne oliwki) 

Sos czosnkowy lub pomidorowy       2.00zł 

Dodatek warzywny /mięsny      2.00zł /4.00zł 



 

 

DOLCI 

 

 

- Tiramisù fatto in casa       12.00zł 
 

- Tortino al Cioccolato con cuore morbido     15.00zł 

(Torcik czekoladowy z płynną czekolada w środku  

serwowany z gałką lodów waniliowych i sorbetem mango)  

Czas oczekiwania ok 15min 
 

- Amore Caldo         10.00zł 

(Waniliowe lody z ciepłymi malinami)  
 

- Eiscaffe          15.00zł 

(Lody waniliowe, kawa Caroma Cora, bita śmietana) 
 

- Milkshake         10.00zł 

(Do wyboru smaki; waniliowy, truskawkowy, czekoladowy lub mieszany) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

W naszej kuchni używamy produkty mogące powodować 

nietolerancje pokarmowe, w tym produkty “Mogące zawierać 

alergeny”. W przypadku alergii na niektóre składniki, prosimy o 

przekazanie nam tej informacji przed złożeniem zamówienia. 

Szczegółowy wykaz alergenów w poszczególnych daniach i 

napojach znajduje sie na barze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROZGRZEWAJĄCE 

 

- Tisana alla frutta          11.50zł 

(Herbata owocowa z maliną, miodem, imbirem i przyprawami) 

 

- Tisana alle erbe         11.50zł 

(Herbatka lipowa z szałwią, z dodatkiem miodu i imbiru) 

 

- Vin brulè          15.00zł 

(Wino grzane według własnej receptury) 

 

- Punch della casa          15.00zł 

(Alkoholowy rozgrzewający napój na bazie pomarańczy i likieru) 

 

- Bombardino         15.00zł 

(Likier jajeczny z whiskey i rumem z bitą śmietaną) 

 

- Bombardino Moro        16.00zł 

(Likier jajeczny z kawą espresso i bitą śmietaną) 

 

 



 

CAFFETTERIA 

 

Espresso          6.00zł 

Espresso Doppio          9.00zł 

Macchiato           7.00zł 

Cappuccino           10.00zł 

Latte Macchiato          11.00zł 

Caffè Americano          9.50zł 

Caffé Marocchino (Latte macchiato z czekoladą)    12.00zł 

Gorąca czekolada         10.00zł 

Herbata w czajniku Sir William’s       9.50zł 

Affogato (Espresso z gałką lodów waniliowych)    10.00zł 

Caffé con Baileys (kawa z mlekiem i Baileys)      14.00zł 

 

 

Caroma Cora - kawa pierwszej jakości składająca się z ziaren 90% Arabica i 10% 

Robusta, doskonałe espresso z nutami ciemnej czekolady i karmelu. 

 

 

 

 



 

 

BEVANDE 

 

Woda gazowana/ niegazowana 0,5l      5.00zł 

Woda gazowana/ niegazowana 1l       9.00zł 

Coca-Cola/ Fanta/ Sprite 0,25l       5.50zł 

Coca-Cola ZERO 0,33l        7.50zł 

Lemonsoda lub Oransoda 0,33l       7.50zł 

Sambuco Frizzante 0,3l        6.00zł 

(Syrop z kwiatów bzu i wodą gazowaną) 

Sok Jabłkowy 0,3l          6.00zł 

 

    

ŚWIEŻO WYCISKANE SOKI 

 

Pomarańcza          10.00zł 

Grejpfrut          12.00zł 

Pomarańcza-grejpfrut         13.00zł 

 

 

 



 

APERITIVO 

Prosecco          9.00zł 

Martini Bianco lub Rosso        9.50zł 

Mimosa          14.00zł 

(Świeżo wyciskany sok z pomarańczy, Prosecco) 

Rossini          14.00zł 

(Pulpa truskawkowa, Prosecco) 

Estivo           10.50zł 

(Wino białe, woda gazowana, cytryna) 

Hugo           18.00zł 

(Syrop z kwiatów bzu, Prosecco, woda gazowana, mięta, cytryna)     

Veneziano           18.00zł 

(Aperol, Prosecco, woda gazowana, pomarańcza) 

APERITIVO BEZALKOHOLOWE 

Crodino/SanBitter         8.00zł 

Hugo bezalkoholowe        13.00zł 

(Syrop z kwiatów bzu, Sanbitter Bianco, woda gazowana, mięta, limonka) 

Wino bezalkoholowe (białe, różowe, czerwone)    9.00zł 

 

 



 

BIRRA 

 

Browar Amber Złote Lwy      0.3l  6.00zł 

         0.5l  9.00zł 

 

Baffo Moretti (Italiano)     0.33l  9.00zł 

 

Peroni Rossa (Italiano, czerwone)    0.33l  9.00zł 

 

Ju-Rajska pomarańcza (pszeniczne)    0.5l  12.00zł 

 

Franziskaner Premium Weissbier (pszeniczne)   0.5l  13.00zł 

 

Bezalkoholowe BECK’S Blue      0,33l  8.00zł 

 

 

*Syrop malinowy +2.00zł 

 

 

 

 



VINO 

 

Białe lub czerwone stołowe      150ml 10.00zł 

          250ml 17.00zł 

          500ml 25.00zł 

VINI SELEZIONATI ITALIANI ROSSI 

Chianti D.O.C.G. Predella      100ml 10.00zł 

Syrah Sicilia D.O.C. Paolini      100ml 10.00zł 

Malbech Veneto Rosso (półwytrawne)    100ml 11.00zł 

Valpolicella D.O.C. Delibori      100ml 12.00zł 

Ripasso Valpolicella D.O.C Delibori    100ml 15.00zł 

 

VINI SELEZIONATI ITALIANI BIANCHI 

Trebbiano d’Abruzzo D.O.C. Predella    100ml 10.00zł 

Pinot Grigio Garda D.O.C. Colle dei Pini   100ml 12.00zł 

Lugana D.O.C Delibori      100ml 15.00zł  

 

 

 


