SECONDI PIATTI – DANIA GŁÓWNE
Petto di pollo gratinato con pomodori secchi, pesto
27,00 zł
e mozzarella, servito con patate e insalata verde con semi di girasole
Filet z kurczaka zapiekany z suszonym pomidorem,
mozzarellą i bazyliowym pesto, puree ziemniaczano- pietruszkowe,
bukiet zielonych sałat z rucolą i prażonym słonecznikiem, krem balsamiczny
1.

Filetto di maiale al gorgonzola, purea di sedano rapa,
crochette di carote, insalata
Polędwiczka wieprzowa, sos gorgonzola, puree z pieczonego selera,
krokiecik z marchwi, sałatka
2.

34,00 zł

Bistecca di manzo alla griglia servita con broccoli
55,00 zł
saltati e patatine
Rostbef wołowy grillowany na rozmarynie, brokuły na ostro, frytki stekowe
3.

4.

Costolette di agnello alla griglia con patate al forno
e melanzane gratinate con mozzarella e parmigiano
Grillowany schab jagnięcy z kostką podany z ziemniakami z pieca,
bakłażan zapiekany z mozzarellą i parmezanem

59,00 zł

Filetto di manzo con funghi porcini e panna,
patate, broccoli
Polędwica wołowa z sosem borowikowym, ziemniaki pieczone
na rozmarynie, brokuły z czosnkiem i pikantną papryczką

69,00 zł

5.

CONTORNI- DODATKI
Insalata mista
Sałatka ze świeżych warzyw z oliwą extravergine i octem winnym
1.

Insalata di rucola e pomodorini
Sałatka z pomidorków cherry i rucoli
2.

8,00 zł
10,00 zł

3.

Broccoli saltati
Brokuły na czosnku z peperoncino

7,00 zł

Spinaci ripassati
Szpinak na czosnku z ostrą papryczką (lub na maśle z parmezanem)

7,00 zł

4.

Verdure alla griglia
Grillowane warzywa: bakłażan, cukinia, papryka, pieczarka…
5.

Patatae al forno, patatine, purea
Ziemniaki z pieca, frytki, puree
6.

11,00 zł
7,00 zł

BRUSCHETTE – GRZANKI I PIECZYWO
Bruschetta al pomodoro
Grzanka z chleba włoskiego z pomidorem i bazylią
1.

Crostino al salmone
Grzanki z wędzonym łososiem, rucolą i mozzarellą (4 szt.)
2.

6,50 zł
11,50 zł

3.

Crostini con salame piccante e rucola
Grzanki z salami pikantnym, mozzarellą i rucolą (4 szt.)

10,00 zł

Crostini misti
Talerz zapiekanych grzanek w różnych smakach ( 8 szt. )pieczarki,
salami i rucola, łosoś wędzony, pomidor

16,00 zł

4.

6. Focaccia
Podpłomyk z oregano lub rozmarynem

9,50 zł

ANTIPASTI – PRZYSTAWKI
1.

Saute di cozze / cozze alla marinara / cozze alla
panna*
Świeże mule (przyrządzane na jeden z wybranych sposobów):
- duszone na oliwie z pierwszego tłoczenia, czosnku i białym winie
- duszone w sosie pomidorowym na ostro
- z białym winem, cebulką i śmietaną

26,00 zł

Antipasto all’ Italiana
Talerz specjałów włoskich: ostre i łagodne salami, szynka włoska,
karczek dojrzewający, oliwki, sery, suszone pomidory, karczochy

23,00 zł

2.

Carpaccio di rapa rossa
19,00 zł
Carpaccio z marynowanego buraka z glazurowanym w miodzie orzechem,
ricottą i rucolą
3.

Caprese
Mozzarella, pomidor, oliwki, świeża bazylia, krem balsamiczny
4.

18,00 zł

Carpaccio di manzo
25,00 zł
Carpaccio z polędwicy wołowej z płatkami parmezanu, kaparami i rucolą
5.

Formaggi misti serviti con mostarda di frutta
29,00 zł
Degustacja serów włoskich z orzechami, musztardą owocową i grzankami
6.

Tartara di manzo – tatar wołowy
Manzo crudo, cetriolini e funghi sottoaceto, cipolla, tuorlo d’uovo
7.

29,00 zł

ZUPPE- ZUPY
1. Tortellini in brodo
Rosół wołowy z pierożkami tortellini
2. Vellutata di zucchine
Zupa- krem z cukinii z chipsem z szynki włoskiej i prażonymi pestkami dyni

14,00 zł
15,00 zł

Oznaczenia w nawiasie „[]” oznaczają alergeny znajdujące się w daniach

PRIMI PIATTI – MAKARONY
1.
Tagliatelle con gamberi e asparagi
Tagliatelle z krewetkami, szparagami i pomidorkiem cherry

32,00 zł

2.
Spaghetti all’ amatriciana
22,00 zł
Spaghetti w lekko pikantnym sosie pomidorowym na boczku, parmezan, pecorino (ser owczy)
3.
Ravioli con ricotta e spinaci
Ravioli nadziewane serem ricotta i szpinakiem,
sos śmietanowo- pomidorowy, parmezan

22,00 zł

4.
Spaghetti cozze e pomodorini*
Spaghetti z mulami i pomidorkiem cherry

26,00 zł

5.
Tagliatelle con salmone e spinaci
Tagliatelle, wędzony łosoś, szpinak, sos śmietanowy

26,00 zł

6.
Lasagna
Tradycyjna lasagna z sosem bolońskim z wołowiny

22,00 zł

7.
Risotto ai frutti di mare
Risotto z owocami morza

33,00 zł

8.
Risotto con porcini, fave e provolone
Risotto z borowikiem, bobem, serem provolone, chips z pikantnego salami

32,00 zł

PESCE - RYBY I OWOCE MORZA
1.

Calamari al vino bianco
Kalmary w białym winie z czosnkowymi grzankami

28 zł

2.

Polpo alla griglia
Ośmiornica z grilla, pieczone pomidorki, bukiet sałat z rucolą
i marynowanym selerem, grzanki, oliwa czosnkowa

58 zł

3.
Gamberoni alla griglia
Krewetki blacktiger (5 szt.) grillowane w całości podane na zielonej sałacie z grzankami

45 zł

3.

Orata al forno con patate, insalata verde con crema balsamica
Dorada pieczona na rozmarynie z ziemniakami i pomidorem,
bukiet sałat z kremem balsamicznym

44 zł

Salmone al forno con salsa di aranci al pepe verde,
riso, insalata
Filet z łososia z sosem pomarańczowym na zielonym pieprzu,
sałatka z rucolą, naturalny czarny ryż

39 zł

4.

Oznaczenia w nawiasie „[]” oznaczają numery alergenów zawartych w daniach

SAŁATKI - INSALATE
1.
Sałatka Italia – Insalata Italia
Szynka parmeńska, rucola, pomidorki cherry, mozzarella,
płatki parmezanu, oliwki, sos włoski
Rucola, pomodorini, mozzarella, prosciuttocrudo, olive, parmigiano

26,00 zł

2.
Sałatka z grillowaną piersią z kurczaka - Insalata con pollo
Bukiet sałat, kurczak, ananas z grilla, pomidor, śliwka suszona,
orzechy, malinowy vinaigrette
Petto di pollo alla griglia, insalataverde, ananas, prugnesecche, noci, pomodori

25,00 zł

3.
Sałatka z łososiem – Insalata con salmone affumicato
26,00 zł
Bukiet sałat, młody szpinak, pomidor, łosoś wędzony, suszony pomidor,
marynowane płatki buraka i selera, oliwki, sos balsamiczny
Insalata verde, pomodori, salmone, pomodoro secco, olive, rapa Rossa esedano marinato
4.
Sałatka z gorgonzolą i pomarańczą
Sałata, gorgonzola, pomarańcza, granat, rucola,
oliwki, pomidorek cherry, miodowy vinaigrette
Insalataverde, pomodorini, gorgonzola, aranci, melagrana, olive, rucola
5.
Sałatka z krewetkami* – Insalata con gamberetti*
Sałata, krewetki (5 szt. blacktiger 31/40) , pomidory, marynowana dynia,
kukurydza, oliwki, rucola, sos słodo- ostry
Insalata verde, gamberetti, pomodori, mais, olive, rucola, zucca

6.Sałatka z polędwiczką wieprzową

26,00 zł

28,00 zł

26,00 zł

Bukiet sałat, grillowana polędwiczka wieprzowa, pomidor, ogórek,
grillowana papryka, czerwona cebula, kapary, oliwki, sos vinaigrette
Insalata verde, filetto di maiale grigliato, cetrioli, pomodori, cipollerosse,
peperone grigliato

7.Sałatka grecka – Insalata greca

22,90 zł

Sałata, papryka, pomidor, feta, oliwki, ogórek, cebula, sos vinaigrette
Insalata verde, pomodori, cetrioli, peperone, olive, feta, cipolla rossa

MENU DLA DZIECI - MENU BAMBINI
1. Tagliatelle con salsa rosa
Tagliatelle w delikatnym sosie pomidorowo- śmietanowym
2. Tagliatelle alla bolognese

13 zł
13 zł

Tagliatelle z sosem bolońskim

3. Cotoletta di pollo con patatine e insalata
Kotlet panierowany z kurczaka z frytkami i zieloną sałatą
4. Cappuccino Bambino ( karmelowe)
Oznaczenia w nawiasie „[]” oznaczają numery alergenów zawartych w daniach

14 zł
4 zł

DESERY

1. Tiramisu

2. Panna cotta ai frutti di bosco
Delikatny deser śmietankowy z sosem
z owoców leśnych i likieru maraschino

3. Semifreddo all’amaretto

16,00 zł

14,50 zł

17,00 zł

Deser semifreddo na bazie ciasteczek i likieru amaretto

4. Torta di mascarpone con salsa di fragole e menta

15,00 zł

Sernik z mascarpone i białą czekoladą, sos truskawkowy z mięta

5. Coppa “Pavlova” – “Pavlova na zimno”
Meringa sbricciolata, gelato di vanilia, puree di pesche,
salsa ai frutti di bo0sco
Kruszona beza z lodem waniliowym,
puree brzoskwiniowym i sosem z owoców leśnych

6. Sorbetto al limone con vodka

17,00 zł

16,90 zł

Sorbet cytrynowy na wódce

7. Sorbetto al limone
Sorbet cytrynowy

14,50 zł

8. Gelato misto
Lody z bitą śmietaną i puree brzoskwiniowym

13,00 zł

Oznaczenia w nawiasie „[]” oznaczają numery alergenów zawartych w daniach

PIZZE 30 cm
1. Margherita

16,90 zł

2. Atrium(ricotta, pomodorini, basilico)

23,50 zł

3. Napoletana

20,90zł

So s p o mi d o ro wy , mo z zarel l a, świ eża ba zyl i a
So s p o mi d o ro wy , ri cot t a, p i eczo n e po m i do rk i che rry , świ eż a ba zy li a, ol i wa
An cho v i es, o regan o , mo z zarel l a, so s p om i do ro wy

4. 4 formaggi – 4 sery
5. Prosciutto e funghi – Z szynką i pieczarkami

24,00 zł
19,90 zł

6. Gorgonzola spinaci

24 00 zł

7. Porcini e 4 formaggi

32,00 zł

8. Crudaiola con bufala

36,00 zł

Szy n k a, pi ec zark i , m o zzar ell a, so s p o m id o ro wy
G orgo n zo l a, szp i n ak , m o zz arel l a
4 sery , bo ro wi k , czo sn ek

M o zzar ell a bu f al a, p o mi d o rek cherry , ru co l a, m o zza rell a, so s

9. Con prosciutto crudo, rucola e scaglie di parmigiano

28,90 zł

10. Alla diavola – Diabelska

25,90 zł

11. 4 stagioni -4 pory roku (każda ćwiartka inna)

25,90 zł

12. Milano

22,90 zł

13. Calzone cardinale

21,90 zł

14. Pera, gorgonzola e spinaci freschi

27,90 zł

15. Manzo

27,90 zł

16. Con prosciutto crudo, salame piccante e rucola

31,90 zł

Szy n k a p arm eń sk a, ru col a, pł at ki p arm e zan u , so s, m o zzarel l a

W ło sk i e sal am i pi k an t n e, p ep ero n ci n o , k ap ary , o li wk i , so s, mo z zarel l a
So s, m o zza rell a, an cho v i es, ol i wk i , szy n k a p arm eń sk a, pi ec zark i , k arczo c hy
Bo c zek , sal am i , cebu l a, so s, mo z zarel a
P i zz a „ pi eró g” z mo z zarel l ą, p i ecza rk am i i szy n k ą
M ary n o wan a gru szk a, go rgo n zo l a, m ł od y szp i n ak , m o zza rell a
W oł o wi n a, cebu l a, p i eczark i , go rgo n zol a, pi ep rz, mo z zarel l a, so s
Szy n k a p arm eń sk a, wł o sk i e sal am i p i k an t n e, ru co l a, so s, m o zza rell a

17. Tartufata con capicollo e porcini

36,00 zł

Cap i co ll o ( k arczek do jrzew ający ) , k rem t ru fl o wy , bo ro wi k i, mo z zarel l a

18. Carbonara

25,90 zł

19. Con salmone, mascarpone, pomodorini e rucola

35,90 zł

20. Palermo

28,50 zł

21. Barbabietola, spinaci, ricotta, noci

27,90 zł

22. Flamenco(salame, pomodoro secco, peperone, cipolla)

24,90 zł

23. Frutti di mare* – Z owocami morza*
24. Pollo –Kurczak(pollo, funghi, cipolla)

27,00 zł
23,90 zł

25. Havaiana - Hawajska

25,90 zł

26. Rustica – Wiejska(pancetta, funghi, peperone,cipolla)

26,90 zł

27. Fior di latte (mozzarella, pomodorini, basilico)

25,90 zł

Bo c zek , jajk o , p arm ezan , cebu l a, m o zza rell a, p i ep rz
Ło so ś węd zo n y , m asc arp o n e, p o mi d o rk i ch erry , ru co l a, mo z zarel l a
Sal am i p ik an t n e, su szo n e po m id o ry , gri ll o wan y bakł a żan , o li wk i , ba zy li a
M ary n o wan y bu rak , ri co t t a, m o zz arell a, mł od y szp i n ak , o rze chy
Sal am i , su szo n e p o mi d o ry , p ap ryk a, cebul a, so s, mo z zarel l a

Ku rc zak , p i eczark i , ce bul a, mo z zarel l a, so s

Szy n k a, an an as, m o zz arel l a, ku ku ry d za, ol i wki , so s
Bo c zek , p i eczark i , p ap ry k a, ce bul a, so s p o m id o ro wy , m o zzar ell a
M o zzar ell a w ku l ce, p o mi d o rek cherry , bazy l i a, so s

KAWY , HERBATY, CZEKOLADA
1. Herbata Richmont - imbryk

10,00 zł

2. Herbata Dilmah - imbryk

8,00 zł

3. Espresso Lavazza

7,00 zł

4. Lavazza americano

7,00 zł

5. Kawa parzona

7,00 zł

6. Cappuccino

8,50 zł

7. Latte macchiato

11,00 zł

8. Amaretto caffee

12,00 zł

9. Bailey’s caffee

12,00 zł

10. Irish caffee

12,00 zł

11. Czekolada włoska na gorąco

12,00 zł

12. Kawa mrożona

11,00 zł

13. Kawa mrożona „Atrium” - z lodami waniliowymi

13,00 zł

WODY I NAPOJE
1. Woda mineralna Kropla Beskidu

0,33 l

5,50 zł

2. Woda mineralna S.Pellegrino0,7 l (delikatnie gazowana)

13,50 zł

3. Woda mineralna Acqua Panna 0,7 l (niegazowana)

13,50 zł

4. Kropla Delice 0,7 l (gazowana)

11,50 zł

5. Kropla Beskidu 0,7 l (niegazowana)

11,50 zł

6. Soki i nektary

6,00 zł

0,25 l

7. Sok ze świeżych owoców

0,2 l (pomarańcza, grejpfrut)

8. Coca-cola, coca cola zero

0,25 l

12,00 zł
6,00 zl

9. Fanta pomarańczowa, sprite, tonic Kinley 0,25 l

6,00 zł

10. Fuzetea 0,25 l* ( cytrynowa lub brzoskwiniowa)

6,00 zł

10.Napój energetyczny Burn

11,00 zł

11.Red bull*

12,00 zł

Oznaczenia w nawiasie „[]” oznaczają numery alergenów zawartych w daniach

PIWO BECZKOWE- BIRRA ALLA SPINA
1. Żywiec

0,5 l

9,00 zł

2. Żywiec

0,3 l

7,00 zł

PIWO BUTELKOWE- BIRRA IN BOTTIGLIA
1. Heineken 0,5 l

12,00 zł

2. Żywiec 0,5 l

10,00 zł

3. Żywiec niskoalkoholowy 0,5 l

10,00 zł

4. Strong 0,5 l

10,00 zł

5. Paulaner 0,4 l

13,50 zł

6. Desperados 0,4 l

13,50 zł

7. Corona 0,33 l

13,00 zł

8. Birra Moretti 0,33 l

12,00 zł

9. Żywiec Biały

10,00 zł

10. Sesyjne Ipa

12,50 zł

11. Warka Radler 0,5 l 2%

10,00 zł

12. Warka Radler 0,5 0%

10,00 zł
PIWA REGIONALNE (but.)

1. Perła Export 0,5 l

10,00 zł

2. Perła niepasteryzowane 0,5 l

10,00 zł

3. Perła Koźlak 0,5 l

10,00 zł

4. Magnus Królewski 0,5 l

12,50 zł

5. Jagiełło Vienna Lager 0,5 l

12,50 zł
GRZAŃCE

Grzane wino 200 ml [12]

12,50 zł

Grzane piwo 0,5 l

13,50 zł

**cena promocyjna, nie podlega rabatom

ALKOHOLE WŁOSKIE – AMARI, GRAPPE….
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aperol
Campari
Grappa
Amaro Fernet Branca
Cynar
Limoncello
Sambuca
Brandy Stock 84
Amaretto di Saronno

40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml

10,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
8,00 zł
9,00 zł

WÓDKI - VODCHE
1. Baczewski
2. Finlandia Platinium
3. Finlandia
4. Absolut
5. Wyborowa
6. Czysta de Luxe Żołądkowa Gorzka
7. Absolut Kurant
8. Żołądkowa Gorzka
(tradycyjna, miętowa, korzenna)
9. Żubrówka

40 ml

but. 0,5 l

10,00 zł
18,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
7,00 zł
5,50 zł
8,50 zł
5,50 zł

110,00 zł
but. 0,7 l 280,00 zł
90,00 zł
80,00 zł
70,00 zł
65,00 zł
85,00 zł
65,00 zł

6,00 zł

65,00 zł

WHISKY, WHISKEY…
1. Jack Daniel’s Single Barrel
2. Glenfiddish 15 (single malt)
3. Johnie Walker Black Label
4. Jack Daniel’s
5. Chivas Regal 12
6. Gentleman Jack
7. Wild Turkey
8. Wild Turkey 101
9. Ballantines
10. Johnie Walker Red Label
11. Jim Beam
12. Bailey’s

40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml

32,00 zł
28,00 zł
20,00 zł
16,00 zł
16,00 zł
14,00 zł
12,00 zł
15,00 zł
13,00 zł
13,00 zł
14,00 zł
10,00 zł

KONIAKI, RUM, LIKIERY, VERMUTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Martell VS
Hennesy
Metaxa*****
Tequila Olmeca Gold
Tequila Olmeca Silver
Bombay Sapphire Gin
Malibu
Bacardi
Havana Rum

20 ml
20 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml

13,00 zł
13,00 zł
12,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

10. Martini Extra Dry, Bianco, Rosso
11. Cointreau

100 ml
40 ml

13,00 zł
13,00 zł

DRINKI
1.

Watermelon Martini

16 zł

Martini, syrop arbuzowy, sok z cytryny, syrop cukrowy
2.

Gin Brasil

18 zł

Owocowe szczęście

18 zł

Gin, sok z cytryny, syrop cukrowy, mięta, sprite
3.

Finlandia grejpfrutowa, syrop mandarynkowy,
sok z cytryny, sok ananasowy, sok jabłkowy
4.

Aperol Spritz

24 zł

Aperol, prosecco, woda gazowana, pomarańcza
5.

Orange Fashion

16 zł

Kiwanari

18 zł

Żołądkowa gorzka, sprite, świeżo wyciskany sok z pomarańczy
6.

Prosecco, likier kiwi, kiwi
7.

Mohito

20 zł

Mohito smakowe

23 zł

Rum, mięta, limonka, cukier trzcinowy, woda gazowana
8.

Truskawka/mandarynka/kiwi/brzoskwinia

Cuba Libre

20 zł

10. Sex on the Beach

20 zł

9.

Rum, limonka, coca cola
Wódka, likier brzoskwiniowy,
sok pomarańczowy, nektar porzeczkowy

KOKTAJLE BEZALKOHOLOWE
1. Mohito Virgin
Mięta, limonka, cukier trzcinowy, sprite

12 zł

2. Mohito Virgin smakowe
Truskawka/brzoskwinia/ mandarynka/ kiwi

15 zł

3. Zielona Przygoda
Tonic, syrop z ogórka, świeży ogórek, sok z cytryny

12 zł

4. Błękitla Laguna
Sok ananasowy, sok grejpfrutowy, blue curacao, sok z cytryny

14 zł

5. Tropikalne Orzeźwienie
Sok ananasowy, sok pomarańczowy, syrop mandarynkowy, sok z cytryny

12 zł

