
PIZZA  ( 32cm )

1. MARINARA 14zł
sos pomidorowy, czosnek
2. MARGHERITA 16zł
sos pomidorowy, mozzarella
3. CIPOLLA 18zł
sos pomidorowy, mozzarella, cebula
4. FUNGHI 18zł
sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki
5. OLIVE 18zł
sos pomidorowy, mozzarella, oliwki
6. ROMANA 18zł
sos pomidorowy, anchois, czosnek
7. COTTO             20zł
sos pomidorowy, mozzarella, szynka
8. SALAME 20zł
sos pomidorowy, mozzarella, włoskie salami 
9. SALSICCIA 22zł
sos pomidorowy, mozzarella, włoska kiełbasa salsiccia
10. TONNO E CIPOLLA     22zł
sos pomidorowy, mozzarella, tuńczyk, cebula
11. PROSCIUTTO E FUNGHI 22zł
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki
12. PEPERONCINO 22zł
sos pomidorowy, mozzarella, parmezan, chilli
13. CARCIOFI 24zł
sos pomidorowy, mozzarella, karczochy „rzymskie”, krem z karczocha 
14. NAPOLI 24zł
sos pomidorowy, mozzarella, anchois, kapary
15.PROSCIUTTO CRUDO 24zł
sos pomidorowy, mozzarella, włoska szynka crudo
16.SALSICCIA E SPiNACI 24zł
sos pomidorowy, mozzarella, włoska kiełbasa salsiccia, szpinak
17. BIANCA 24zł
mozzarella, mascarpone, gorgonzola, cebula parzona, orzechy włoskie
18.VEGETARIANA 26zł
sos pomidorowy, mozzarella, bakłażan smażony, papryka duszona, cebula parzona, cukinia
19. PROSCIUTTO CRUDO E RUCOLA 26zł
sos pomidorowy, mozzarella, włoska szynka crudo, rukola, parmezan
20. QUATTRO FORMAGGI 26zł
sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzola, taleggio, parmezan
21. QUATTRO STAGIONI 26zł
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki, oliwki, cebula
22. SPECK 26zł
sos pomidorowy, mozzarella, szynka speck, mascarpone, rukola
23. PICCANTE 26zł
sos pomidorowy, mozzarella, salami spianata piccante, suszone pomidory, chilli
24. SPINACI 26zł
sos pomidorowy, mozzarella, szpinak, ser gorgonzola, suszone pomidory
25. CARBONARA 26zł
mozzarella, pancetta, jajko, pecorino romano
26. SPECK e BRIE 26zł
sos pomidorowy, mozzarella, szynka speck, ser brie
27.SALSICCIA e PATATE 26zł
sos pomidorowy, mozzarella, włoska kiełbasa salsiccia, ziemniaki, rozmaryn
28. SALMONE E TIMO 26zł
mozzarella, łosoś wędzony, tymianek
29. LA BUFALA 28zł
sos pomidorowy, mozzarella bufala
30. FRESCA 28zł
sos pomidorowy, świeża mozzarella, rukola, karczochy „rzymskie”, pomidorki, oliwki
31.QUATTRO SALUMI 28zł
sos pomidorowy, mozzarella, włoskie salami, włoska szynka crudo, pancetta, szynka

Dodatki do pizzy: 

oliwki / pieczarki / cebula / papryka / pomidorki / czosnek / chilli / rukola +2zł
karczochy / szynka / salami / tuńczyk / anchois / jajko +4zł
szynka crudo / szynka speck / łosoś +6zł

pizza pół/pół +2zł

Do grup powyżej 8 osób doliczamy serwis 10 %



ANTIPASTI (Przystawki)

PROFUMI EMILIANI       21zł                           
cztery rodzaje włoskich wędlin, radicchio, roszponka, ricotta, 
domowa ciabatta                              

PROFUMI DI MONTAGNA  21zł                           
pięć rodzajów włoskich serów, szpinak, orzechy włoskie, dressing , 
domowa ciabatta    

FOCACCIA                                                                                                            8zł
rozmaryn, czosnek

INSALATE (Sałaty)

FRUTTI DELLA TERRA                                                   
rukola, gruszka, orzechy włoskie, parmezan, dressing                                    18zł

IL CRUDO D'ITALIA
rukola, szynka crudo, parmezan, pomidory cherry, domowa ciabatta                            18zł

ZUCCHINO 18zł
cukinia, pomidory cherry, ser ricotta, parmezan, orzechy włoskie, orzechy pinii, 
domowa ciabatta            

DOLCI (Desery)

TIRAMISU              6zł

BEVANDE (Napoje)

WODA  0.3 l 4zł
gazowana / niegazowana 
COLA / COLA ZERO/ SPRITE / FANTA   0.33 l 5zł
SOK  0.3 l 5zł
pomarańczowy / jabłkowy / czarna porzeczka / pomidorowy  
SAN PELLEGRINO  0.75 l                                         12zł
włoska woda gazowana
AQUA PANNA   0.75 l                                    12zł
włoska woda niegazowana
SODA   0.3 l                           7zł
orange / lemon / mojito / pinacolada
CHINO 0.3 l                           7zł

CAFFETERIA (Kawa/Herbata)

CAFFE ESPRESSO                          5zł
CAFFE ESPRESSO DOPPIO                                      8zł
CAFFE LUNGO             7zł
+ mleko                                   +1zł
CAPPUCCINO                          8zł
CAFFE LATTE                          9zł

HERBATA  SIROCCO 0,4 ml                         9zł
centle blue – el grey
golden assam – czarna
japanese sencha – zielona
red kiss – owocowa
maroccan mint - ziołowa

ALCOL (Alkohol)

WINO STOŁOWE   białe / czerwone   
            Kieliszek 0.15 l                         8zł
            Karafka 0.25 l                    12zł
            Karafka 0.5 l                       20zł
            Karafka 1.0 l          36zł

PIWO                       
          Moretti 0,33 l                                                                                                            8zł
          Peroni   0.33 l                         8zł
          Żywiec 0.33 l                         7zł
          Heineken 0.33 l                         7zł

Do grup powyżej 8 osób doliczamy serwis 10%


