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Gramatury potraw oraz szczegółowa lista alergenów dostępna na życzenie

PRZYSTAWKI I SAŁATKI

Kwiat cukinii z ricottą, pecorino i pomidorami z miętą    16 

Foie gras na grzance z konfiturą z cebuli i figą 16 

Bruschetta z pomidorami i burratą   19

Bakłażan zapiekany z mozzarellą i sosem pomidorowym   28

Tatar z łososia z mango, kolendrą i chili  29

Carpaccio wołowe z rukolą, parmezanem i kaparam 34

Sałatka z kurczakiem, pancettą, pomidorkami, awokado i grzankami 30

Sałatka z kozim serem, suszonymi pomidorami, gruszką i orzechami   33 

Sałatka ze szpinaku z bresaolą, gruszką, ricottą i melonem 35

MAKARONY

Trofie nero z owocami morza i pomidorkami koktajlowymi   36

Linguine z krewetkami, cukinią i pomidorkami   35

Busiate z łososiem, dzikimi brokułami i pomidorkami w sosie śmietanowym 37

Gnocchi z kurkami, dzikimi brokułami i suszonymi pomidorami   29 

Trofie ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i orzeszkami pinii   28

Risotto z kurkami i parmezanem   28

Ravioli z ricottą, szpinakiem i pieczonymi pomidorami   27

Orecchiette arrabbiata z ‘Ndują i czosnkiem niedźwiedzim   27 

Tagliatelle z kurczakiem, suszonymi pomidorami i pieczarkami w sosie śmietanowym 29 

Fettuccine rozmarynowe z polędwiczką wieprzową i borowikami 37

Lasagne mięsna z sosem pomidorowym 28 

ZUPY

Chłodnik z awokado i ogórków    10

Krem pomidorowo – groszkowy   12 

Krem szparagowy z grzankami   17 

Bulion z kaczki z tortellini 16

Zupa rybna z owocami morza i grzankami 29 

Antipasto Soprano     (dla 2 osób)

(włoskie wędliny i sery, mozzarella di bufala, pomidory koktajlowe, oliwki, karczochy, 
melon, arbuz, konfitura z cebuli, grillowana gruszka, foccacia z rozmarynem)

70 



              wegetariańskie         pikantne 

Ziemniaki opiekane  9 

Bataty grillowane 13 

Gnocchi 10

DODATKI

Szpinak smażony 13 

Grillowane młode cukinie 13 

Sałaty mieszane z pomidorkami  10 

Do grup liczących 10 lub więcej osób doliczamy 10% serwisu kelnerskiego

RYBY I OWOCE MORZA

Ceviche – marynowane krewetki z rybą, sałatą, mango i awokado 37

Małże w sosie śmietanowym z koprem włoskim lub w białym winie 38 

Krewetki z dzikimi brokułami, pomarańczą i imbirem 42

Krewetki z dzikimi brokułami, pomidorami i ‘Ndują   45

Filet z pstrąga z zielonymi warzywami i kluseczkami  42

Sandacz z risotto z kurkami i kwiatem cukinii 47

26

DESERY

        Kawa smakosza z 3 mini deserami: creme brulee

 crumble z owocami

 nugat lodowy

Tiramisu 18 

Creme brulee z borówkami 17 

Nugat lodowy z bakaliami i owocami 16 

Sałatka owocowa z sosem malinowym 16

Crumble z owocami i lodami z solonym karmelem 16

DANIA GŁÓWNE

Polędwica wołowa w sosie porto ze szpinakiem i ziemniakami „gratin” 79 

Tagliata wołowa z rukolą, parmezanem i zielonym pieprzem 69 

Eskalopki cielęce z kurkami i kluseczkami 57 

Kaczka z figami w sosie porto z grillowanymi batatami 49 

Eskalopki z indyka z winogronami, cukinią i ziemniakami 42



              wegetariańskie         pikantne 

PIZZA

FOCCACIA Z  ROZMARYNEM I DIPAMI   22

MARGHERITA   22
Sos pomidorowy, mozzarella fior di latte 

CAPRESE   29
Pomidory koktajlowe, mozzarella di bufala, bazylia,  mozzarella fior di latte 

CAPRICCIOSA 29
Prosciutto Cotto, pieczarki, mozzarella fior di latte  

CZTERY PORY ROKU 30 
Prosciutto Cotto, pieczarki, karczochy, oliwki, mozzarella fior di latte 

SOPRANO 30
Prosciutto Cotto, pomidor, ricotta, pesto, mozzarella fior di latte 

HISZPAŃSKA   30
Chorizo, bataty, papryka, czerwona cebula, mozzarella fior di latte 

SYCYLIJSKA   34
Spianata Piccante/Salami Napoli, kapary, papryka, anchois, oliwki, mozzarella fior di latte

PARMEŃSKA 36
Prosciutto di Parma, rukola, Grana Padano, mozzarella fior di latte  

DIAVOLA   30
Spianata Piccante, ‘Nduja, czosnek, papryka, mozzarella fior di latte 

SALAMI 30
Salami Napoli, czosnek, mozzarella fior di latte 

TRZY KOLORY 32 
Spianata Piccante, papryka, ricotta, orzechy, cukinia, mozzarella fior di latte 
3 rodzaje sosów: pomidorowy, serowy, pesto

CALZONE MIĘSNE 32
Prosciutto Cotto, pieczarki, szpinak, Salami Napoli, mozzarella fior di latte 

WEGETARIAŃSKA   32
Szpinak, dzikie brokuły, cukinia, pesto, mozzarella fior di latte 

CZTERY SERY   34
Gorgonzola, ricotta, Grana Padano, mozzarella fior di latte 

Z KOZIM SEREM   33
Kozi ser, konfitura z cebuli, suszone pomidory, mozzarella fior di latte 

GRZYBOWA   35
Kurki, prawdziwki, pieczarki, cebula, oliwa truflowa, pietruszka, mozzarella fior di latte

KREWETKOWA 36
Krewetki, cukinia, pomidory koktajlowe, mozzarella fior di latte 

DODATKI DO PIZZY  

Salami Spianata Piccante/ Napoli, Prosciutto di Parma, Prosciutto Cotto, ‘Nduja, 8 
chorizo, krewetki, kozi ser, gorgonzola, Grana Padano 

Rukola, oliwki, szpinak, cebula, pomidor, pomidory suszone, papryka, pieczarki, 5
mozzarella fior di latte, ricotta, karczochy, bataty  


