




1.vitello tonnato  
Duszona cielęcina w sosie na bazie tuńczyka i majonezu / 28 zł

1.orata all’acqua pazza
Dorada pieczona w „zwariowanej wodzie” / 69 zł

3.spaghetti alla pescatora  
Spaghetti z różnego rodzaju owocami morza i pomidorkami / 49 zł

4 .saltimbocca alla romana 
Kieszonki cielęce z szynką Parmeńską,  
parmezanem i świeżą szałwią / 38 zł

5.panna cotta
Deser waniliowy z owocami  / 18 zł



69 zł

65 zł

10.tartara di salmone
Tatar z łososia w sosie z pomarańczy na sałatce z kopru włoskiego / 32 zł



45 zł

34 zł



1.spaghetti alla  
Spaghetti z krewetkami, świeżymi  
pomidorami, czosnkiem, rukolą  

i parmezanem / 49 zł

2.spaghetti alla carbonara 
Spaghetti z wędzonym boczkiem,  

jajkiem i parmezanem / 30 zł

3.tagliatelle al tartufo
Makaron wstążki z truflowym sosem  

na bazie śmietany / 38 zł

4.spaghetti al pomodoro fresco
Spaghetti z sosem ze świeżych pomidorów / 28 zł

5.spaghetti alla frantoiana
Makaron spaghetti, bakłażan, oliwki, pieczarki, 

czosnek, oliwa z oliwek i natka pietruszki / 30 zł

6.farfalle al salmone 
Makaron kokardki  

ze świeżym łososiem w sosie  
śmietanowo-pomidorowym / 34 zł

7.farfalle con spinaci e gorgonzola  
Makaron kokardki ze szpinakiem, serem gorgonzola, 
czosnkiem, suszonymi pomidorami i śmietaną / 32 zł

8.tagliatelle ai funghi porcini 
Makaron wstążki z prawdziwkami i pietruszką  

na oliwie z oliwek / 38 zł

9.tagliatelle piemontesi 
Makaron wstążki z suszonymi pomidorami,  

polędwiczkami wieprzowymi, cebulą  
i zieloną pietruszką / 38 zł

10.tortellini della casa 
 Uszka z nadzieniem w sosie śmietanowym  

z szynką i pieczarkami / 30 zł



30 zł

38 zł

74 zł

74 zł

5.costolette al sugo
Żeberka w sosie z pomidorów z dodatkiem kopru włoskiego  

serwowane z ziemniaczanymi gnocchi / 42 zł



2.salmone al forno 
Łosoś zapiekany pod aromatyczną kruszonką serwowany na szpinaku / 48 zł

3.trota burro e salvia
Pstrąg na maśle ze świeżą szałwią  / 38 zł   

4.calamari fritti 
Krążki smażonego kalmara serowane z zielonym i koktajlowym sosem / 48 zł

5.cozze alla mugnaia 
Mule w białym winie z pomidorami, pietruszką i czosnkiem / 42 zł

6.gamberetti alla griglia 
Krewetki tygrysie grillowane serwowane z warzywami z patelni / 69 zł

1.orata al sale 
Dorada pieczona w soli filetowana serwowana z warzywami z patelni  / 75 zł



35 zł

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł



18 zł

18 zł





16 zł

18 zł

18 zł

40 zł

45 zł






