
   

   Przysmaki  regionalne / Przystawki
1. Bruschette tradycyjna   8 PLN   
       Grzanki ze świeżymi pomidorami z bazylią i z czosnkiem  

2. Focaccia con  il formaggio ricotta   18 PLN 
     Włoski placek drożdżowy z rozmarynem i dodatkiem sera ricotta       
3. Focaccia con  il formaggio stracchino   22 PLN 
      Włoski placek drożdżowy z rozmarynem i dodatkiem sera stracchino

4. Focaccia con  cipolla   14 PLN 
      Włoski placek drożdżowy z cebulą        

5. Focaccia zwykła    10 PLN 
      Włoski placek drożdżowy

6. Vitello tonnato 24 PLN 
      cielęcina w sosie z tuńczyka i anchois                    

  

   Sałatki 
1. Insalata Grecka   18 PLN 
       Sałatka grecka serem feta, papryką. pomidorami, ogórkami,
       cebulą, oliwkami, ziołami i oliwą  

2. Insalata Cezar   24 PLN
       Mix salat, kurczak, grzanki, pomidory, kapary, oliwki, ogórek, parmezan   

3. Insalata San Daniele   24 PLN 
       Mix salat, szynka parmeńska, suszony pomidor, ogórek, oliwki, pomidor, ruccola, parmezan                 

      

Menu
               

    Pasta 
1.   Spaghetti alla bolognese   26 PLN  
          Spaghetti z sosem mięsnym bolognese

2.   Carbonara   26 PLN 
          Spaghetti z boczkiem, jajkiem z serem parmezanem  

3.   Formaggi   24 PLN 
          Spaghetti lub penne z czterema rodzajami sera

4.   Arrabbiata   24 PLN 
          Makaron penne, pomidory, czosnek, bazylia,
          papryczka chili, pietruszka, cebula, parmezan 

5.   Puttanesca   28 PLN 
          Spaghetti, Anchois, papryczka peperoncino, czosnek, kapary,
          suszone pomidory, czarne oliwki, cebula, pietruszka  

6.   Spaghetti ai frutti di mare   28 PLN 
          Spaghetti z owocami morza w sosie różowym
          - czyli śmietankowo-pomidorowym   

7.   Lasagne al. Forno   26 PLN
          Lazania z pieca z mięsem w sosie beszamelowym  

8.   Penne al. Salmone   28 PLN
          Penne z łososiem w sosie śmietankowo-koperkowym  

9.   Tagliatelle ai funghi   24 PLN
        tagiatelle z grzybami w sosie śmietankowym   

10. Tagliatelle ai funghi con pollo   28 PLN 
          tagiatelle z grzybami i z kurczakiem w sosie śmietankowym   

11. Aglio olio peperoncino..    20 PLN
         Spaghetti z czosnkiem, oliwą i małą kalabryjską papryczką peperoncino  

12. Fetuccine spinaci e gorgonzola    26 PLN
          Fetuccine ze szpinakiem i gorgonzolą w sosie śmietankowym

13. Fetuccine spinaci e salmone     29 PLN
         Fetuccine z łososiem i ze szpinakiem w sosie śmietankowym           
14. Fetuccine alla crema di gamberi    29 PLN
         Fetuccine z krewetkami w sosie różowym
          - czyli śmietankowo-pomidorowym

15. Fetuccine nero alla crema di gamberi     32 PLN
         Fetuccine czarne (z atramentem ośmiornicy)z krewetkami w sosie różowym     

    Ravioli  
1.   Ravioli al. Ragu’ di carne   26 PLN 
          Pierożki w ragu’  mięsnym   

2.   Ravioli Nero di Seppia   32 PLN
          Pierożki włoskie z atramentem ośmiornicy nadziewane
          farszem z owoców morza podawane w sosie różowym  

3.   Pansotti al. Sugo di noce   26 PLN
          Domowe pierożki ze szpinakiem,  ricottą i sosem orzechowym  

4.   Gnocchi Ripieni   24 PLN
          Gnocchi faszerowane  pomidorami i mozzarellą                                          
  
      

    P izze
1.   Margherita   20 PLN
          Mozzarella, bazylia, oregano, sos pomidorowy

2.   Napoletana   26 PLN
          Mozzarella, anchois, sos pomidorowy  

3.   Trinacria   28 PLN 
          Mozzarella, anchois, kapary, bakłażany, oliwki, sos pomidorowy    

4.   Capricciosa   26 PLN
          Mozzarella, szynka, pieczarki, sos pomidorowy  

5.   Capricciosa bambino   24 PLN
          Mozzarella, szynka, sos pomidorowy  

6.   4 Formaggi   26 PLN
          Cztery rodzaje sera, sos pomidorowy  

7.   Grigliata Mista   24 PLN
          Mozzarella, grillowane warzywa, sos pomidorowy  

8.   Prosciutto di Parma rucola parmigiano   28 PLN
          Mozzarella, szynka parmeńska, rukola, parmezan pomidory koktajlowe  

9.   Honolulu   24 PLN
          Mozzarella, szynka, ananas, sos pomidorowy  

10. Lucifero hot piccante   24 PLN
          Mozzarella, kapary, papryki peperoncino, sos pomidorowy

11. Diavola   24 PLN
          Mozzarella, pikantne salami, oregano, sos pomidorowy

12. Carlofortina   26 PLN
          Mozzarella, pesto, tuńczyk, bazylia, oregano, sos pomidorowy   

13. Boscaiola   26 PLN
          Grzyby, speck, pomidor, mozzarela, sos pomidorowy  

14. Mare e Monti   28 PLN
          Krewetki, grzyby, pomidor, mozzarela, sos pomidorowy

15. Spinaci e Ricotta   24 PLN 
          Szpinak, ricotta, mozzarela, sos pomidorowy  

16. Contadina   24 PLN
          Mozzarella, gorgonzola, mascarpone, gruszki

17. Calzone   26 PLN
          Pieróg z szynką mozzarellą i pieczarkami  

18. Fabrizio   26 PLN
          Oliwki, salami,jajko, mozzarella, sos pomidorowy  

19. Bufala  28 PLN
        Oliwki czarne, mozzarella z bufala, pomidory cherry,
          oregano, bazylia, sos pomidorowy  

20. Al. Salmone   26 PLN 
         Mozzarella, łosoś, sos pomidorowy 

21. Inferno  28 PLN
        Ostre salami, papryczki peperoncino, mozzarella, sos pomidorowy  

22. Tirolese   28 PLN
         Mozzarella, speck, pieczarki, gorgonzola, sos pomidorowy

23. Norvegese  30 PLN
          Mozzarella, bufala, krewetki, łosoś, rukola, sos pomidorowy

24. Fabi  30 PLN
          Mozzarella, gorgonzola, pieczarki, cebula, salami, 
          papryczki peperoncino, sos pomidorowy 

                                      
   Secondo Piatto - Dania Główne:  
1. Filetto di maiale con salsa di funghi porcini   35 PLN
       Polędwica wieprzowa w sosie borowikowym 
       z ziemniakami opiekanymi z grilowanymi warzywami

2. Salmone alla griglia   35 PLN
       Łosoś grillowany podawany z grilowanymi warzywami oraz 
       ze szparagami (szparagi dostępne w sezonie) i ziemniakami opiekanymi

3. Filetti di pollo alla caprese   28 PLN
       Filet z kurczaka z mozzarellą i pomidorem z ziemniakami opiekanymi

4. Zupa krem z pomidorów   14 PLN
       Krem z pomidorów 

5. Zupa z owoców morza   20 PLN 
       Zupa na pomidorach z owocami morza 

    
      

    Desery   
1.   Pannacotta   12 PLN        
2.   Profiterol   14 PLN
        Ptysie z bitą śmietaną podawane w musie czekoladowym    
 
      

Dodatki do pizzy od 2 PLN
 (dodatki warzywne, serowe 2 PLN

 lub 5 PLN, mięsne 4 PLN lub 5 PLN
pytaj przy zamówieniu) 

sos do pizzy pomidorowy 2 PLN .



 
 

      
  

 

tel. kom.: 736339983
tel. kom.: 736339984

www.fabrizioitalianbar.pl

Dostawa:
  

  
 

tel. kom.: 736339983
tel. kom.: 736339984

www.fabrizioitalianbar.pl

Dostawa:

Poczuj smak tradycyjnych 

włoskich potraw w swoim domu!

Un piccolo d'angolodi Italia a casa Tua!

Opakowanie wliczone w cenę dania

Dowóz na terenie Pruszkowa gratis !!

( dowóz do okolicznych miejscowości od 2 do 5 zł

- do uzgodnienia przy zamówieniu)

Cateringi dla dużej 

ilości osób lub z innymi 

daniami niż w.w.

menu - na imprezy 

okolicznościowe 

dla firm oraz dla 

osób prywatnych do 

uzgodnienia minimum

2 dni wcześniej
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