
Polecamy

             Crodino    100 ml / 10 zł
Włoski aperitif serwowany z lodem, plasterkiem pomarańczy oraz oliwką. Idealny na zaostrzenie

apetytu

Spritz Aperol 150 ml / 19 zł
Klasyczny włoski drink na bazie Aperol'u i wina białego. Zaliczany do kategorii tzw. aperitivo. Jest
połączeniem wielu składników min. ziół i korzeni z doskonale wyważony smakiem pomarańczy i

rabarbaru 

 
Crema di zucca con porro fritto / 14,50 zł

Krem z dyni ze smażonym porem, olejem z pestek dyni i czarnuszką

Spatzli di zucca con salsa al Gorgonzola D.O.P. e frutta secca   / 28 zł
Gnocchi dyniowe naszej roboty z sosem z sera Gorgonzola D.O.P., prażonymi migdałami, orzechami

laskowymi  i pestkami dyni

Arrosto di manzo con finferli e purèè di pattate  / 41 zł
Wolno pieczony udziec wołowy z sosem kurkowym i purèè ziemniaczanym

Pizza Stracchino   / 34 zł
Mozzarella, ser Stracchino (ser o bardzo miękkiej, kremowej konsystencji i łagodnym, delikatnym

smaku), kurki, speck (wędzona szynka tyrolska), suszone płatki kwiatów

Crumble alle pere e prugne / 16,50 zł

Jesienny deser z gruszek i śliwek zapieczonych pod aromatyczną kruszonką, serwowany na ciepło

Te' Spezziato 400 ml / 15 zł
Aromatyczna herbata z pomarańczą, imbirem, laską cynamonu, anyżem i goździkami

Te' al melograno 400 ml / 15 zł
Rozgrzewająca, aromatyczna herbata z sokiem i owocem granatu, imbirem, pomarańczą, goździkami

i miodem.

Birra calda aromatica 500 ml / 16 zł
Grzane piwo z sokiem malinowym, cynamonem, anyżem, goździkami, imbirem i miodem 

Vin Brule' 200 ml / 14 zł
Grzane wino z anyżem, cynamonem i pomarańczą



Birra Moretti  300 ml / 12 zł
Charakteryzuję się słomkową barwą typową dla piw lager oraz gęstą długo utrzymującą się pianą.
Dość mocno nagazowane,w smaku lekkie, z delikatną goryczką.  Idealne piwo na upalne letnie dni 

Peroni  300 ml / 12 zł
Jedna z najpopularniejszych włoskich marek, potentat.  Posiada złocisty kolor i drobnoziarnistą, mało

obfitą pianę. Pachnie słodem, z lekkim chmielem. Smak nie jest intensywny, lekkie i orzeźwiające.


