PIZZE - 30cm- cienkie ciasto !!!
•

Burrata………………………………………………………………………. - 32zł
sos pomidorowy, ser, pesto bazyliowe, pomidorki, bazylia, ser burrata,oregano

•

Nduja………………………………………………………………………….– 30zł
sos pomidorowy, ser, nduja- ostre mięso, cebula, mascarpone, oregano

•

Tricolore………………………………………………………………………– 34zł
sos pomidorowy, ser nduja- ostre mięso, pasta z trufli, mascarpone, oregano

•

Capra………………………………………………………………………….– 32zł
sos pomidorowy, ser, ser kozi, konfitura z żurawiny, orzechy włoskie, rukola, oregano

•

Prunia..……………………………………………………………………….– 34zł
sos pomidorowy, ser, speck, powidła śliwkowe, ricotta, rukola, oregano

•

Alla Norma……………………………………………………………– 30 zł
sos pomidorowy, ser, bakłażan, pomidorki, bazylia, dojrzewająca ricotta oregano

•

Parmeńska ………………………………………………………………….– 24zł
sos pomidorowy, ser, szynka parmeńska, pomidorki, rukola, oliwki, parmezan, oregano

•

Salami Rukola e Gorgonzola…………………………………………….– 24zł
sos pomidorowy, ser gorgonzola, salami, rukola, oregano

•

Salame italiano……………………………………………………………..– 24zł
sos pomidorowy, ser gorgonzola, salami, cebula, czaosnek, oregano

•

Kura…………………………………………………………………………… - 22z
sos pomidorowy, ser, kurczak, cebula, rukola, pomidorki, oregano

•

Capriciosa Italiana…….……………………………………………– 24 zł
sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki, karczochy , oliwki czarne, oregano

•

Pescatore ……………………………………………………………………– 20zł
sos pomidorowy, ser, tuńczyk, cebula, kapary, oregano

•

Anchois………………………………………………………………………..- 24zł
sos pomidorowy, ser, anchois, oliwki, kapary, czosnek, oregano

•

Margerita italiana………………………………………………………….– 16zł
sos pomidorowy, ser mozzarella, świeża bazylia, oregano,oliwa

•

Frutti di mare……………………………………………………………….– 34zł
sos pomidorowy, ser, krewetki, małże, cebula, czosnek, kapary, oregano

•

Marinara ……………………………………………………………………– 20 zł
sos pomidorowy, pesto czosnkowe, oliwa, parmezan, świeża bazylia, oregano

•

Pomidory z ricottą………………………………………………… ……..– 25zł
sos pomidorowy, ser, ricotta, pomidorki, suszone pomidory, rukola, oregano, balsamico

•

Rucola e Pesto ……………………………………………………………..– 28zł
sos pomidorowy, ser, pesto bazyliowe, pomidorki, suszone pomidory, oregano, balsamico

•

Bresaola………………………………………………………………..- 34 z
sos pomidorowy, ser, bresaola, orzeszki pini, rukola, oregano

•

Frutti di mare e basilica………………………………………………….– 32zł
sos pomidorowy, ser, krewetki tiger, małże, pomidorki, mascarpone, świeża bazylia,
balsamico, oregano

•

Pancetta e nocciola………………………………………………………– 26zł
sos pomidorowy, ser, pancetta- włoski boczek, orzechy włoskie, rukola, , parmezan, oregano

•

Con Le Salsiccia…………………………………………………………….– 28zł
sos pomidorowy, ser, salsiccia, pancetta- włoski boczek, świeża bazylia, pomidorki, oregano

•

Tartufo………………………………………………………………………..– 30zł
sos pomidorowy, ser, pasta z czarnych trufli, gorgonzola, oregano

•

Salame e Tartufo…………………………………………………………..– 30zł
sos pomidorowy, ser, pasta z czarnych trufli, salami, mascarpone, oregano

•

Truffle e Pini………………………………………………………………… – 34zł
sos pomidorowy, ser, pasta z trufli, pomidorki, pieczarki, pini, mascarpone,bazylia, oregano

•

La bella vita ………………………………………………………….– 34 zł
sos pomidorowy, ser, pasta z trufli, szynka parmeńska, pieczarki, parmezan, rukola,
pomidorki, oreg

•

Anchois e Tartufo …………………………………………………..- 30 zł
sos pomidorowy, ser, pasta z trufli, anchois, pomidorki, oregano

•

Speck e mascarpone ………………………………………………– 26 zł
sos pomidorowy, ser, speck, mascarpone, oregano

•

Carne……………………………………………………………………………24zł
sos pomidorowy, ser, salami, szynka, pieczarki, oregano

•

Cztery sery…………………………………………………………………… -20zł
sos pomidorowy, ser mozarella, ser gouda, camembert, parmezan, oregano

Makarony
• Frutti di Mare……………………………………………………..30zł
skład- sos pomidorowy, krewetki tiger, mule, natka pietruszki

• Skoglio……………………………………………………………...30zł
skład- sos winno oliwny, krewetki tiger, mule ,parmezan
•

Pesto………………………………………………………………..24zł
skład- Pesto bazyliowe, orzeszki Pini, parmezan

• Ragu…………………………………………………………………28zł
skład- sos pomidorowy, mięso z salsicci, parmezan

• All Pomodoro……………………………………………………...24zł
skład- sos pomidorowy, mascarpone, parmezan

• Tartufo……………………………………………………………...30zł
skład- sos maslany , pasta z trufli, parmezan

• Alla Matriciana……………………………………………………30zł
skład- sos pomidorowy, salsiccia picante, panchetta, cebula
•

Alla Norcina……………………………………………………….34zł
skład- sos śmietanowy, orzechy laskowe, mięso z salsicci, pasta z trufli, pieczarki, pomidorki

•

Arrabiata…………………………………………………………..20zł
skład- sos pomidorowy, chili peperoncino

•

Santini………………………………………………………………34zł
skład- sos pomidorowy, krewetki tiger, pasta trufli, orzechy laskowe

•

Nduja e Burrata……………………………………...………….-32zł
skład- sos pomidorowy, nduja- ostre mięso, cebula, ser burrata

•

Vongole e Bottarga………………………………....………….-30zł
skład- sos oliwno winny, małże venus, bot targa, natka pietruszki

•

Porcini………………………………....………………………….-30zł
skład- sos borowikowy, czosnek, cebula dymka, natka pietruszki

•

Vongole e Nduja………………………………....……………..-34zł
skład- sos pomidorowy, małże venus, Nduja- ostre mieso, natka pietruszki

•

Pasta con Prosciuto………………………………....…………-24zł
skład- sos śmietanowo- pomidorowy, szynka, parmezan

•

Alla Norma………………………………....…………………….-30zł
skład- sos pomidorowy, bakłażan, bazylia, riccota dojrzewająca

•

Gamberoni e riccota………………………………....…… ….-34zł
skład- sos oliwny, krewetki, pomidorki, bazylia, riccota dojrzewająca

