
STARTER

Carpaccio z polędwicy wołowej/ rukola/ kapary/ 
parmesan
Beef tenderloin carpaccio/ rocket/ capers/ parmesan

Foccacia z rozmarynem, gruboziarnistą solą i oliwą
Foccacia/ rosemary/ coarse salt/ oil 

Deska włoskich wędlin i serów
Board of italian cheeses and platter of charcuterie
                               

42 zł 

12 zł

62 zł

ZUPY SOUPS

Włoska zupa cebulowa/ tarty parmezan/ grzanka
Italian onion soup/ grated parmesan/ toast 

Zupa krem z pieczonych pomidorów/ orzeszki pini 
Roasted tomato cream soup/ pini nuts  

Bulion z tortellini
Czysty bulion/ oryginalne włoskie tortellini
Pure broth/ original italian tortellini

                               

18 zł 

19 zł

22 zł

PIZZA

MARINARA

sos pomidorowy/ oregano/czosnek/ świeża bazylia
tomato sauce/ oregano/ garlic/ fresh basil

MARGHERITA

Sos pomidorowy / mozzarella / oliwa z oliwek / świeża 
bazylia 
Tomato sauce / mozzarella / olive oil / fresh basil

CAPRICIOSSA 

Sos pomidorowy / mozzarella / szynka cotto / 
pieczarki/ karczochy/ czarne oliwki
Tomato sauce / mozzarella / cotto ham/ champignons/ 
artichokes/ black olives

PROSCIUTTO FUNGHI

Sos pomidorowy / mozzarella / szynka cotto / pieczarki
Tomato sauce / mozzarella / ham cotto / champignons

SALAME

Sos pomidorowy / mozzarella / salame napoli / 
czerwona cebula / czosnek
Tomato sauce / mozzarella / salame napoli/ red onion/ garlic 

                  

30 zł

30 zł

 46 zł

40 zł

 38 zł



PASTA

Spaghetti Aglio e olio
czosnek/ świeża papryka peperocino/ oliwa/ pietruszka
Spaghetti Aglio e olio / fresh pepper peperocino / oil/ parsley 

Fettuccine nero/ gorgonzola/ szpinak/ orzech włoski 
śmietana  
Fettuccine nero / gorgonzola / spinach / walnut/ cream 

Lasagne/ mięso wieprzowo-wołowe/ sos pomidorowy/ 
sos beszamelowy
Lasagne/ pork and beef meat/ tomato sauce/ bechamel
sauce

Spaghetti Carbonara/ guanciale/ pancetta/ ser 
pecerino romano/ żółtka/ grana padano/ pieprz
 guanciale/ pancetta/ cheese pecorino romano/ egg  yolks/ 
pepper

Spaghetti pomodoro/ włoskie spaghetti/ sos 
pomidorowy/ parmezan
Spaghetti pomodoro/ italian spaghetti/ tomato sauce/ 
Parmesan

Spaghetti Bolognese/ włoskie spaghetti/ mięso 
wieprzowo-wołowe/ sos bolognese/ parmezan
Spaghetti Bolognese/ italian spaghetti/ pork and beef meat/ 
bolognese sauce/ Parmesan 

Ravioli z ricottą i szpinakiem/ włoska ricotta/ 
szpinak/parmezan
Ravioli with ricotta and spinach/ italian ricotta/ spinach/ 
Parmesan

 32 zł

 52 zł

 42 zł

 38 zł

SALAME PICANTE

Sos pomidorowy / mozzarella / salame picante napoli
Tomato souce/ mozzarella/salame picante napoli

PROSCIUTTO CRUDO

mozzarella/ prosciutto crudo/ pomidor koktajlowy/ 
tarty parmezan
mozzarella/ prosciutto crudo/ cherry tomato/ parmesan 
cheese 

TONNO E CIPOLLA

sos pomidorowy/ mozzarella/ tuńczyk/ cebula
Tomato sauce/ mozzarella/ tuna/ onion 

QUATRRO FORMAGGI

mozzarella/gorgonzola/ ricotta / Gruyere

                  

45 zł

49 zł

46 zł

46 zł

 18 zł

 34 zł

 22 zł

Pappardelle al salmone/ łosoś/ por/ szpinak baby/ 
śmietana/ makaron pappardelle
Pappardelle al selmona/ salmon/ leek/ baby spinach/ cream/ 
pappardelle pasta 

Tagliatelle con salsiccia e funghi/ makaron tagliatelle/ 
mięso wieprzowe/ wino/ sos borowikowy/ zioła  
Tagliatelle con salsiccia e funghi/ tagliatelle pasta/ pork/ wine/ 
boletus sauce/ herbs

 42 zł

 42 zł



SAŁATKI SALADS 

Sałatka z grillowanym łososiem/ pomidor koktajlowy/
groszek cukrowy/ prażony słonecznik/ dresing balsamiczny
Salad with grilled salmon/ cherry tomato/ sugar peas/ roasted
sunflower seeds/ balsamic dressing with honey

Caprese na bawolich sercach/ grzanka czosnkowa 
Caprese on buffalo hearts/ garlic toast 
  

                               

 

 

 42 zł

 26 zł

DESERY DESSERTS 

Tiramisu 

Panna Cotta                                

 

 
 18 zł

 18 zł

NAPOJE DRINKS

GORĄCE HOT

Kawa/ americano 

Kawa z mlekiem/ coffee with milk 

Espresso/ espresso coffee

Podwójne espresso/ double espresso coffee 

Kawa cappuccino/ cappuccino coffee

Kawa latte/ latte coffee 

Herbata/ tea

Herbata zimowe/ winter tea ( sezonowa/seasonally)

Gorąca czekolada/ hot chocolater                               

 

12 zł

13 zł

11 zł

14 zł

15 zł

16 zł

12 zł

18 zł

15 zł

ZIMNE COLD  

Kawa frappe (sezonowo)/ coffee frappe (seasonally)

Kawa mrożona (sezonowo)/ iced coffee (seasonally)

Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite 0,25

Kinley Tonic 0,25  (Tonic, Mojito, Bitter Rose, Bitter 
Lemon)

Woda mineralna Kropla Beskidu
gazowana/niegazowana Kropla Delice/ water still water 
mineral water Kropla Delice 0,33l/ 0,75 l

 

17 zł

17 zł

11 zł

11 zł

10 zł/ 17 zł



DRINKI ALCOHOL DRINKS

Negroni 
gin, czerwony wermut, campari, plasterek pomarańczy/ gin, 
red wermut, campari, orange

Hugo
prosecco/ syrop z kwiatów czarnego bzu/ woda gazowana/ 
listek świeżej mięty
prosecco/ elderflower syrup/ sparkling water/ fresh mint leaf

Americano
czerwony wermut, campari, woda sodowa/ red wermut, 
campari, water soda

Milano Tarino
campari, wermut carpano put e mes, skórka cytryny/ lemon 
peel

Aperol Spritz
aperol, lód, prosecco, woda gazowana, pomarańcza/ aperol, 
ice, prosecco, sparkling water

Garibaldi 
campari, sol pomarańczowy, lód, pomarańcza/ campari, 
orange juice, ice, orange

Campari Shakerato
campari, gin 

Prosecco 

 24 zł

24 zł

19 zł

16 zł

29 zł

19 zł

23 zł

Sok owocowy Cappy 0,25l/ fruit juice Cappy
pomarańczowy, jabłkowy, multiwitamina, czarna porzeczka, 
grejpfrutowy, pomidorowy/ orange, apple, multivitamin, black currant, 
grapefruit, tomato 

Herbata mrożona Fuze Tea 0,25 l/ ice team Fuze Tea
(cytrynowa z trawą cytrynową, brzoskwinia z hibiskusem/ lemon with 
lemon with lemongrass peach with hibiscus)
 
Napój energetyzujący Red Bull / Burn 0,25l

Sok ze świeżych owoców 0,30l/ fresh fruit juice

Lemoniada/ lemonade 0,35l 

Lemoniada dzbanek/ lemonade 1l

Napój Sanbitter 0,1l (apertif bezalkoholowy)
0,1l (non-alcohol aperitif)

Napój Aranciata (Sanpellegrino) / Mojito / Oransoda 0,33l

                               

11 zł

10 zł

16 zł

21 zł

10 zł

18 zł

9 zł

8 zł

0,5l/1l 19/26 zł


