Fabrizio Italian Bar
ul.Bolesława Prusa 35 b lokal 25 i 24
wejście od ul.Ceramicznej
05-800 Pruszków
tel.: (22) 606 42 64
tel. kom.: 660 844 527
tel. kom.: 660 844 513
www.fabrizioitalianbar.pl

Tutte le nostre pizze sono preparate con ingredienti di
alta qualita’ osservando le ricette originali In rispetto
della tradizione che hanno reso famosa la cucina italiana
nel mondo.
Wszystkie nasze pizze i pasty przygotowane są ze składników
najwyższej jakości uwzględniając oryginalne receptury oparte
na kuchni włoskiej, która dzięki swoim tradycjom zdobyła
uznanie na całym świecie.
******************************************************
Legendarna receptura pizzy
Pizza według mitologii rzymskiej to mieszanka wody, maki,
małej ilości mleka i to wszystko wymieszane z bardzo
aromatyczną mieszanka ziół.
Recepturę tą wymyśliła bogini Wenus dla swojego męża
Wulkana. Wulkan był kowalem Zusa. Wracał po ciężkiej pracy
do domu bardzo głodny pytając zawsze -co jest do jedzeniaurodziwą żonę. Piękna Wenus zaś często przed południem
spotykała się ze swoimi absztyfikantami, którzy zabierali jej
czas. Aż pewnego dnia Bogini zapomniała przygotować obiad
dla męża. Wymyśliła więc w ostatniej chwili przed powrotem
Wulkana przepis na pizzę:
Wzięła stary kawałek focacci wymoczyła w kozim mleku ubiła
go i rozwałkowała na długi cienki placek , położyła go na
bardzo gorącym kamieniu Wezuwiusza, posypała placek

aromatycznymi ziołami i zaserwowała tak przygotowaną pizzę
mężowi.
Danie to bardzo zasmakowało Wulkanowi i stało się jego
ulubioną potrawą!

Antipasti
Początek tradycyjnej włoskiej uczty zaczyna się od
przystawek,
czyli
kilku
niewielkich
smakołyków
pobudzających apetyt... Klasyczne antipasti to dania na
zimno tj. marynowane w oliwie warzywa, nadziewane
oliwki, grzanki z oliwą i czosnkiem, tradycyjne wędliny i
sery.

1 Cocktail di gamberi …………………… ……………….

38

PLN

Sałatka z dużymi krewetkami - tiger z awokado, świeżą sałatą i sosem tysiąca wysp z
dodatkiem brandy

2 Carpaccio di manzo…………………………………........

26

PLN
Carpaccio z mięsa wołowego z kaparami, parmezanem i olejem z oliwy

3 Vitello tonnato ………………………………………......... 26
PLN

Cielęcina w sosie z tuńczyka

4 Tartare di salmone……………………………….……...... 29
PLN
Tatar z łososia

5 Tartare di Tonno ……………………………….……......... 35
PLN

Tatar z tuńczyka podawany z awokado i serem philadelfphia

6 Tartare di Manzo ……………………………….……......... 29
PLN
Tatar siekany z polędwicy wołowej

7 Grigliata mista………………...……………………..........

18

PLN

Grillowane warzywa bakłażan, cukinia, papryka, cebula, pieczarki, pomidory cherry podane
z octem balsamicznym i ziołami

8 Spiedino di gamberi grigliati……………...……….....
38 PLN

Szaszłyk z krewetek podawany na grillowanych warzywach tj.: bakłażan, cukinia, papryka,
cebula, pieczarki, pomidory cherry, z octem balsamicznym i ziołami

9 Mega Antipasto formaggi bioliogico ………………….
99 PLN
deska serów biologicznych;ser z pistacją,ser burrata,ser ricotta dolce,ser
mozzarella campana,ser scamorza focaccia/ grisini - Prosze pytac o dostępność
i dokladny sklad kelnera. Przystawka przewidziana jest dla 6- 8 osób osób

10

Antipasto Italiano
64 PLN

……………………………………

Mix włoskich wedlin: boczek, szynka parmeńska, salami nostrano, speck
tyrolski, mortadela oraz
deska serów zawierająca: ser pecorino, dwa rodzaje serów
dojrzewających, ser pleśniowy gorgonzola, podane z focaccią
Przystawka przewidziana jest dla 4 osób

11

Formaggi misti ……………………………………
48 PLN
Deska serów włoskich zawierająca pięć rodzai serów oraz papryki
grillowane i oliwki podane z focaccią
Przystawka przewidziana jest dla 4 osób

12

Mini formaggi misti ………………….....…………
30 PLN
Deska serów włoskich zawierająca pięć rodzai serów
Przystawka przewidziana jest dla 2 osób

13

Bruschette tradycyjna……....................…………….
10 PLN
Grzanki ze świeżymi pomidorami z bazylią i z czosnkiem

Wersja grecka - z serem feta ………………………...........
10 PLN
Wersja toskańska – z grzybami…….………………...........
10 PLN
Wersja formaggi – z serem gorgonzola i z dipem z fig …......
12 PLN
Wersja maxi - bruschette tradycyjna …....................
14 PLN

14

Prosciutto e melone……………………………………
18 PLN
Szynka parmeńska z melonem

15 Frittura Mista …………………………………….........
PLN

35

Owoce morza : kalmary smażone na głębokim oleju z dodatkiem krewetek, ośmiorniczek

Specialita ‘ Regionali /
Przysmaki regionalne

We Włoszech istnieje 21 regionów i każdy z nich posiada
własną kuchnię regionalną. Potrawy są związane z
bagażem kulturalno historycznym danego miejsca np.:
na Sycylii duży wpływy wywarła kuchnia arabska na
Sardynii natomiast kuchnia arabska i hiszpańska, w
Apulii grecko-bizantyjska w Piemonte
francuska,
w
północnej części Włoch kuchnia austriacka.
Polecamy
skosztować
najsmaczniejsze
potrawy
regionalne - Focaccia con il formaggio która pochodzi z
Ligurii i Polentę - przysmak regionu Weneto.

1. Focaccia con il formaggio ricotta……………...…….
20 PLN
(Piatto tipico di Recco Liguria)

Włoski placek drożdżowy z rozmarynem i dodatkiem sera ricotta

2. Focaccia con il formaggio stracchino………....…….
24 PLN
(Piatto tipico di Recco Liguria)
Włoski placek drożdżowy z rozmarynem i dodatkiem sera stracchino

3. Focaccia con cipolla……………………........……....…
14 PLN

Włoski placek drożdżowy z cebulą

4. Focaccia zwykła ……………………......................…….
PLN
Włoski placek drożdżowy

Insalate

12

1 Insalata nicoise………………………………………..….

24

PLN

Sałata nicejska z jajkiem, tuńczykiem, anchois, żółtą papryka, oliwkami
czarnymi, pomidorami cherry

2 Insalata Grecka ……………………………...……………. 18
PLN
Sałatka grecka z serem feta, pomidorami, ogórkami, cebulą, oliwkami, ziołami i oliwą

3 Insalata Cezar …............................................................
24 PLN

Mix salat, kurczak, grzanki, pomidory, kapary, oliwki, parmezan

4 Insalata Caprese classica............................................
14 PLN
Pomidory, ser mozzarella, bazylia, sos pesto

5 Insalata Caprese con mozzarella di bufala

................

18 PLN

Pomidory, mozzarella bufala, bazylia, sos pesto

6 Insalata Z Kozim serem …..................................…...
24 PLN
Mix salat, kozi ser

7 Insalata San Daniele …................................................
24 PLN
Mix salat, szynka parmeńska, suszony pomidor, pomidor, ogórek, ruccola

8 Insalata di Polpo
35 PLN

…...............................................

Mix sałat, ośmiornica marynowana w ziołach z ziemniakami, czarnymi oliwkami i fasolką

Pasta
... przyszedł czas na ‘primo piatto’- pierwsze danie. To
właśnie pora na makarony z pysznymi sosami. Mąka,
woda, czasami żółtka, oliwa i sól – nic więcej!
Kombinacja tych składników daje efekty, dzięki którym
włoska kuchnia znana jest na całym świecie.
Każdy makaron ma swoisty kształt i do każdego
przeznaczony jest odpowiedni sos. Rodzajów makaronów
jest tyle że nie w sposób je zliczyć!
1. Spaghetti alla bolognese……………..…...........……

26 PLN

Spaghetti z sosem bolognese

2. Carbonara ………………………………………………...

26 PLN

Spaghetti z boczkiem, jajkiem, z serem pecorino i parmezanem

3. 4 Formaggi …………..……………………………………

28 PLN

Spaghetti lub penne z czterema serami

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

5. Puttanesca ……………………..........…............…….....

28 PLN

Spaghetti, anchois, papryczka chili, czosnek, kapary, suszone pomidory, czarne oliwki, cebula,
pietruszka

6. Linguine/trofie al. Pesto……...…………………………..

28 PLN

linguine/ trofie z pesto

7. Spaghetti ai frutti di mare ………….....................…........ 32 PLN
Spaghetti z owocami morza

8. Spaghetti con le cozze

………….....................…........ 32 PLN

Spaghetti z mulami w sosie pomidorowym

9. Lasagne al. Forno……………………….......... ................. 28 PLN
Lazania z mięsem w sosie beszamelowym z pieca

10. Penne al. Salmone……….……...........……....….........

28 PLN

Penne z łososiem w sosie śmietanowym

11. Tagliatelle ai funghi........………...........………................. 26 PLN
tagilatelle z grzybami

12. Tagliatelle ai funghi con pollo...........……….................. 29 PLN
tagliatelle z grzybami oraz z kurczakiem

13. Aglio olio peperoncino ………...........….....…….............. 20 PLN
Spaghetti z czosnkiem, olejem i małą kalabryjską papryczką

14. Fetuccine spinaci e gorgonzola …............................... 28 PLN
Fetuccine ze szpinakiem i gorgonzolą

15. Fetuccine spinaci e salmone

…............................... 29 PLN

Fetuccine z łososiem i ze szpinakiem w sosie śmietanowym

16. Fetuccine alla crema di gamberi …............................... 32 PLN
Fetuccine z krewetkami w sosie różowym

17. Fetuccine nero alla crema di gamberi …...................... 34 PLN
Fetuccine czarne ( z atramentem ośmiornicy) z krewetkami w sosie różowym

18. Calamarata ….............…................................................. 29 PLN
Makaron calamarata z kalmarami w sosie pomidorowym z zielonym groszkiem

19. Paccheri ai frutti di mare …........................................... 35 PLN
Makaron paccheri z owocami morza i łososiem

Ravioli
1. Ravioli al. Ragu’ di carne…………..............………….

28 PLN

Pierożki w ragu’ mięsnym

2. Ravioli Ripieni di salmone con Crema Rosa............
PLN

29

Pierożki włoskie faszerowane łososiem podawane w różowym kremie

3. Ravioli Nero di Seppia................................................

32 PLN

5. Pansotti al. Sugo di noce…………………………… ….

26 PLN

6 . Ravioli con Gamberi ............. .....................................

35 PLN

Pierożki włoskie z atramentem ośmiornicy nadziewane farszem z owoców morza
podawane
w sosie różowym

Domowe pierożki ze szpinakiem, ricottą i sosem orzechowym

Pierożki włoskie nadziewane krewetkami i małżami Św. Jakuba

8. Gnocchi Ripieni …........................................................ 24 PLN
Gnocchi faszerowane pomidorami i mozzarellą lub gorgonzolą i szpinakiem

Risotti
Ryż we Włoszech znany był już w starożytności,
ale tak naprawdę jego masowa uprawa rozpoczęła
się w XVw. Dziś szczególnie popularny jest na
północy kraju, gdzie chętnie jada się risotto jako
primo piatto. Odmian tego dania jest mnóstwo.
Nasza propozycja to:

1. Risotto i funghi……..……………………………….….. 29
PLN
Ryż z grzybami

2. Risotto ai frutti di mare….……………..........………...
PLN

35

Ryż z owocami morza

3. Risotto ai gamberi ….….……………..........………....... 35
PLN
Ryż z krewetkami

Risotto podajemy na wcześniejsze
zamówienie

Secondo Piatto - Dania Główne:
1. Stek- filetto di manzo al pepe verde…………........... 54 PLN
Stek z polędwicy wołowej w sosie z zielonego pieprzu podawany na sałatach
lub z grillowanymi warzywami i ziemniakami

2. Stek Chateaubriand - filetto di manzo al pepe verde 68 PLN
Stek z polędwicy Chateaubriand wołowej w sosie z zielonego pieprzu podawany na sałatach
lub z grillowanymi warzywami i ziemniakami

3. Filetto di maiale con salsa di funghi porcini………… 36 PLN
Polędwica wieprzowa w sosie borowikowym z ziemniakami opiekanymi

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

5. Orata al. Forno con patate……600 g- 54 PLN;

400g 42 PLN

Dorada z pieca z warzywami grillowanymi i ziemniakami opiekanymi

6. Salmone alla griglia…………………………................... 38 PLN
Łosoś grillowany na sosie cytrynowym podawany ze szparagami ( szparagi dostępne w sezonie)
i ziemiankami opiekanymi

7. Krewetki po prowansalsku …......................................

38 PLN

Krewetki na winie, koniaku i maśle z dodatkiem pietruszki i czosnku

8. Zupa z owoców morza……………...…...................

22 PLN

Łosoś, pstrąg, kalmary, ośmiorniczki, krewetki, mule

9. Gazpacho ………………………......................................

14 PLN

Chłodnik śródziemnomorski

10. Zupa krem ……………………….................................... 14 PLN
krem z pomidorów

11. Mule Nowozelandzkie …………………......................... 48 PLN
Mule nowozelandzkie w sosie winnym

12. Mule ....………………….…………………......................... 35 PLN
Mule w pomidorach ( lub w sosie winnym)

Pizze
Czerwony, biały i zielony - kolory te symbolizują narodowe barwy
Włoch, ale też kolory składników klasycznej włoskiej pizzy:
czerwonych pomidorów, białego sera mozzarella i zielonej bazylii.
Tak wiele osób zastanawia się nad sekretnymi składnikami
prawdziwej włoskiej pizzy, która powinna być wilgotna,
aromatyczna, z zawiniętymi ku górze brzegami ciasta.

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 ……… ....…………… ………................

28 PLN

Mozzarella, szynka, pieczarki, sos pomidorowy

5.Capricciosa bambino…..........…… ………................

26 PLN

inaczej margarita + szynka - 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 …..........
Mozzarella, szynka parmeńska, rukola, parmezan, pomidory koktajlowe

32 PLN

9. Honolulu ………...…………......................………….

26 PLN

Mozzarella, szynka, ananas, sos pomidorowy

10. Lucifero hot piccante …………..............................

24 PLN

Mozzarella, kapary, papryczki peperoncino, sos pomidorowy

Pizze
11. Diavola ……………………………...........................

26 PLN

Mozzarella, pikantne salami, oregano, sos pomidorowy

12. Carlofortina *** …….……………………......………

28 PLN

Mozzarella, pesto, tuńczyk, bazylia, oregano, sos pomidorowy,

13. Boscaiola …..…………………………………………… 29 PLN
Grzyby, speck, pomidor, mozzarella, sos pomidorowy,

14. Mare e Monti..……………………….............................. 32 PLN
Krewetki, grzyby, mozzarella, sos pomidorowy

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

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

17. Calzone……..………………….……….....….........…...... 26 PLN
Pieróg z szynką mozzarellą i pieczarkami

18. Fabrizio …………….....……………………..……………. 28 PLN
Oliwki, salami, jajko, mozzarella, sos pomidorowy

19. Bufala…….....………………….……...………………….

28 PLN

Oliwki czarne, mozzarella bufala, pomidory cherry, oregano, bazylia, sos pomidorowy

20. Al Salmone…….....…….....…………....……….….……. 28 PLN
Mozzarella, łosoś, sos pomidorowy

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

22. Tirolese……….....…….....…….....…………....….……. 29 PLN

Mozzarella, speck, pieczarki, gorgonzola, sos pomidorowy

*

Nazwa pizzy pochodzi od imienia Królowej Małgorzaty Sabaudzkiej czyli Margherity
Sabaudzka (wł. Margherita Maria Teresa Giovanna di Savoia), która była królową Włoch w
latach 1878–1900, żoną króla Humberta I. Jej ulubionym rodzajem pizzy była pizza składajaca
się z mozzarellii, bazylii, pomidora i ziół oregan i na cześć królowej została nazwana Margarita

**

Trinacria to starożytna nazwa wyspy Sycylii

***

Nazwa pizzy pochodzi od wyspy Carloforte położonej w południowo-zachodniej części
Sardynii. Carloforte była kolonią Królestwa Genui

23. Norvegese ……………………………...........................

34 PLN

Mozzarella bufala, krewetki, łosoś, rucola, sos pomidorowy

24.

Fabi ……...………………………….............................

34 PLN

Mozzarella, gorgonzola, pieczarki, cebula, salami, papryczka peperoncino, sos pomidorowy

Dodatki do pizzy …………………………………….…………….. 5 PLN
Sos pomidorowy do pizzy ………………………….…………….. 2 PLN
Sos czosnkowy do pizzy ………………………….…………….. 3 PLN
(o dostępność sosów pytaj kelnera)

Desery
... chwila oddechu po obfitym posiłku i teraz przyszedł
czas na desery które są we Włoszech wyśmienite! Każdy
region Włoch ma swoje smakołyki - grzechem jest ich nie
spróbować...

1. Pannacotta…………………………………………….…..

14

PLN

2. Tiramisu ………………………………….…………….......

14

PLN

3. Profiterol ….......................................................................
14 PLN
Ptysie z bitą śmietaną podawane w musie czekoladowym

4. Deser lodowy..................................................................
14 PLN
Kulki lodów, bita śmietana, owoce

5. Limone ripieno di
sorbetto.......................................…....

14 PLN

Sorbet cytrynowy podawany w cytrynie,
Dostępne są także:
Sorbet ananasowy podawany w ananasie oraz
Sorbet kokosowy podawany w kokosie;

6. Tort bezowy ….......................................................…….
16 PLN
Tarta z owocami sezonowymi

7. Semifreddo ….......................…....................................
15 PLN
Deser lodowy śmietanowy z karmelizowanymi migdałami lub orzechami

Napoje gorące:
Kawa
Espresso……………………..............…………………………
PLN

7

podawana w niewielkiej filiżance z grubej porcelany napełniona do połowy ciemnym
kremowym naparem

Lungo ..………………………………...............……………….
PLN

7

słabsze espresso (więcej naparu)

Doppio ………………………………….................……………
podwójne espresso

9 PLN

Caffè latte ………..…………..………...................……………. 9
PLN
z dużą ilością gorącego spienionego mleka

Caffè cappuccino ………..…………..………..........…………. 8
PLN
z dużą ilością gorącego spienionego mleka

Corretto ….……………………………….................…………
PLN

10

espresso z odrobiną alkoholu (np. likieru lub grappy)

Herbata
Herbata czarna …………….……………...............……………...
PLN

5

Herbata zielona ……………………...............……………………
PLN

5

Herbata owocowa…………...............…………………………….
PLN

5

Herbata z sokiem malinowym z miodem i
………
8 PLN
Herba
PLN

z cytryną.

………………………………….........………………………

10

( herbata z rumem)

Napoje zimne:
Wody
Woda san pellegrino - gazowana 0,25 l .....………….............................
………....
6 PLN
Woda
san
pellegrino
...............................................................

gazowana
12 PLN

0,75

l

Woda
……..

acqua panna ( toscana)- niegazowana 0,25 l …..............................
6 PLN

Woda acqua panna ( toscana)- niegazowana 0,75 l…………….…………...........
12 PLN
Woda acqua surgiva niegazowana, gazowana 0,25 l ….........….……........
……..
6 PLN
Woda acqua surgiva niegazowana, gazowana 0,75 l .........
…………………….... 12 PLN

Karafka
wody
…................................................................................

niegazowanej
8 PLN

Soki:
Sok ……………………………………………...………......……........................…
PLN
pomarańczowy, z czarnej porzeczki, grejpfrutowy, jabłkowy, pomidorowy

6

Sok Santal z zielonego jabłka ………………………………………………..……
PLN

6

Sok
….......................................................................................................

aloesowy
6 PLN

Sok
z
…........................................................................................................

granatu
7 PLN

Sok z wyciskanych owoców …………….................................……………………..
14 PLN
Karafka
soku
…....................................................................................

z
18 PLN

granatu

Karafka
coca-cola
…....................................................................................
12 PLN

…......

Karafka
aloesowego…..................................................................................

soku
18 PLN

Inne napoje:
Napój
….......................................................................................................

chinotto
6 PLN

Coca cola , Fanta, Sprite, Schweppes, Tonic…..........………..............................
…… 6 PLN
Ice
…...................................................................................................................
PLN
Lemoniada san pellegrino ...
….................................................................................

6 PLN

Lemoniada własna ...
…............................................................................................

Cocktail

12 PLN

tea
6

1. Margarita…………………..…………………………......….. 16
PLN
(tequila, likier Cointreau, sok z limonki)

2. Caipirinha……………………………………......…………..
PLN

16

(biały rum cachaca, cukier trzcinowy, limetka)

3. Mojito…………………….………………………......…….… 16
PLN
(biały rum, limonka, cukier trzcinowy, mięta, woda gazowana)

4. Cuba Libre……………………………………………......….. 16
PLN
(biały rum, limetka, coca-cola, cytryna)

5. Cosmopolitan ………………………….……………….....…

16

PLN

(wódka, likier pomarańczowy, sok z limonki, sok z żurawiny)

6. Tequila Sunrise …………………........…………..………...

16

PLN
(tequila, grenadyna, sok pomarańczowy)

7. Bloody Mary……………….........………………….……..…. 16
PLN

(wódka, sok z cytryny, sok pomidorowy, tabasco, sól, pieprz, sos Worcester)

8. Gin Tonic ……………….....…………………...……...….
PLN
9. Bitter Aperol …..........................................................
……....... 16 PLN
10. New York …...................................................
………............. 16 PLN
whiskey, sok z limonki, grenadyna

16

Karta Win
Wino zbliża i łączy ludzi.
Wino przedstawia historię i kulturę kraju który go
wytwarza
Wino jest: ziemią wodą słońcem
Kieliszkiem wina można uwieść każdą piękną kobietę
Wino działa jak środek uspokajający i antystresowy
Wino zawiera kilkadziesiąt przeciwutleniaczy
Wino pomaga zapomnieć o wszystkich podatkach i
rachunkach do zapłacenia
Wino jest eleganckim i zawsze mile widzianym
prezentem
Cena wina nie jest mianownikiem jakości a tylko
możliwości
Wino w promocji jest tylko dla tego że nie może się
sprzedać
Wino rozwija intelekt ale tylko tym którzy go mają
Wino towarzyszy niezapomnianym chwilom z
przyjaciółmi
I bliskimi których kochamy

Fabrizio
P.S. Wszystkie wina z naszego sklepu
dostępne są do konsumpcji. Do ceny wina
doliczamy 20 PLN za service

Vino Bianco
Inzolia Sicilia IGT Caleo

...………................. 0,75 l …. 59

PLN
WINO WYTRAWNE pochodzi z południowo-zachodniej części
Sycylii. Wytwarzane z winogron Inzolia- szczepu bardzo
charakterystycznego dla Sycylii . Lekkie wino ma orzechowy
aromat, zapach cytrusów i sycylijskiej łąka.

Chardonnay

…..................…...…...........….

0,75 l …. 65

PLN
WINO WYTRAWNE z Apulii, ze szczepu Chardonnay. Barwa
słomkowo-żółta, bukiet owocowo-kwiatowy. Odpowiedni jako
aperitif oraz do przystawek i dań rybnych.

Custoza DOCG …................………............

0,75 l ….

75

PLN
WINO WYTRAWNE pochodzi z winnic Zenato usytuowanch w
San Benedetto di Lugana, w pobliżu Jeziora Garda, w prowincji
Werona. Lekkie, orzeźwiające wino o aromacie gruszek, jabłek,
z ziołowymi nutami.Nieskomplikowane wino na każdą okazję.

Pinot Grigio Ornella Molon DOCG …..…..
PLN
WINO WYTRAWNE pochodzi z regionu Veneto. Aromaty
typowe dla szczepu - róży, dojrzałych egotycznych owoców, z
akcentem moreli i brzoskwiń. W ustach dobrze zestrojone,
krągłe i pikantne. Podawać do wędzonej szynki, skorupiaków,
a szczególnie do pikantnych potraw.

0,75 l …. 64

Soave Classico DOC ……. ……..………….. 0,75 l ….

64

PLN
WINO WYTRAWNE winnice usytuowane są na wzgórzach na
wschód od Werony. delikatne wino białe weneckie
o wdzięcznym i sugestywnym brzmieniu. W winie pojawiają
się aromaty kwiatowe, z subtelnie zaznaczoną owocowością.
Wino polecamy do dań z ryb i owoców morza!

Vermentino Epicuro IGT ………………………. 0,75 l …. 64
PLN
WINO WYTRAWNE Piękny słomkowy kolor ze złotymi
refleksami. W aromatach akcenty kwiatowe oraz owoców
tropikalnych. Posiada w sobie zdumiewającą świeżość i
ciekawą mineralność.

Torrontes

...……… ……………………...……… 0,75 l …. 59

PLN
WINO WYTRAWNE pochodzi z rejonu La Rioja położonego na
północy Argentyny. Bardzo aromatyczne, wyczuwalne nuty
brzoskwiń, owoców cytrusowych i tropikalnych jak również
jaśminu.

Naira Chardonnay

… …………………… ...

PLN
WINO PÓŁWYTRAWNE o szerokim wachlarzu aromatów
szczepów Chardonnay i Chenin. Niezwykłe w swoim smaku oraz
delikatne. Doskonałe jako aperitif, do dań rybnych, sałatek i
owoców morza.

0,75 l …. . 59

Vina Sol/Esmeralda Torres …………………….

0,75 l …. 65

PLN
WINO WYTRAWNE o smaku kwaśnych jabłek i gruszek. Barwa
miętowa. Wino dla miłośników kwaśnych trunków z małą
zawartością cukru

Imbizo

…..……… …........…………………… ...

0,75 l …. 49

PLN
WINO PÓŁWYTRAWNE Świeże, rześkie z nutami gruszek,
zielonego jabłka i limonki. Wytworne wibrujące wykończenie
ukazujące dobre zbalansowanie kwasowości i smaku

Wino beczkowe z nalewaka

Verduzzo Frizzante

…..................… ……….

150 cl … 15

PLN
………….……………….
…………..… …....………

0,5 l . ..
1l

38 PLN

…. . 52 PLN

WINO LEKKO MUSUJĄCE delikatne, orzeźwiające, wino białe wyprodukowane drogą całkowicie
naturalnej fermentacji bukiet świeży, owocowy z wyczuwalnym aromatem gruszek, nektarynek i
moreli. Polecane do delikatnych, lekkich dań oraz zimnych białych mięs

Prosecco

...……. … …....…...
……………….....…
…………………..…

150 cl … 15 PLN
0,5 l …. . 38 PLN
1l

…. . 52 PLN

WINO LEKKO MUSUJĄCE Stylowy towarzysz podczas toastów i aperitifów. Wino o kwiatowym
zapachu i owocowym smaku. Idealny dodatek do dań z ryb i białych mięs. białe, zazwyczaj
wytrawne. Produkowane w regionach Wenecji.

Chardonnay Veneto
PLN

…............… .. ...…...
….…..………….....…
….………………..…

150 cl … 15

0,5 l …. . 38 PLN
1l

…. . 52 PLN

Wino beczkowe z nalewaka
Pinot grigio
PLN

…..........… …. .. ….
……....……......……

150 cl … 15
0,5 l …. . 38 PLN

……..… ……….....…

1l

…. . 52 PLN

WINO WYTRAWNE zawdzięcza m.in. zdolności do łączenia z wieloma potrawami i łatwości
do picia jako aperitif. Krągłe i pełne wino o dobrej strukturze kwasowości i wyczuwalnej
mineralności. Bogate aromaty jabłka i białych śliwek.

Malbec Veronese

Merlot

……. … …...…..

150 cl … 15 PLN

………..…...……

0,5 l …. . 38 PLN

……………..……

1l

delle Venezie ……. … ……..
………...…….…

………...………

…. . 52 PLN

150 cl … 15 PLN
0,5 l …. . 38 PLN

1l

…. . 52 PLN

WINO WYTRAWNE o rubinowo-czerwonej, lśniącej barwie z refleksami w kolorze
starzejącego się owocu granatu. Bukiet intensywny, nieprzemijający, z charakterystyczną
nutą wiśni. W smaku wytrawne, otulające i dobrze zbudowane.

Cydr gruszkowy volfas engelman …...…… …flute…… 7
PLN
….....……
0,5 l …. . 10
PLN

Trunki deserowe
Wino
Porto
PLN

………………………..………………... 100 cl. … ..14

Malaga

………………………..………………... 100 cl. … ..14 PLN

Marsala ………………………..………………... 100 cl. … ..14 PLN
Madera ………………………..………………... 100 cl. ….. 14 PLN
Moscato D’asti ……………,…….……..…..

0,75 l..…. 48

PLN
Fragolino ……………………..……..........…

0,75 l..…. 39

PLN

Vermohut
Martini Rosso ………….………..……………… 100 cl. … ..14
PLN
Martini Bianco…..…………..……….……........ 100 cl. .. ... 14
PLN

Wódka/ Whysky i inne mocne trunki

Wódki

Stumbras .....................……..…………….......................…............
58 PLN
Shot ………………………..………………......................................
PLN

0,5 l …......

40 ml …....

Wyborowa.....................……..……….........................………..........
50 PLN

7

0,5 l …......

Wyborowa ………………………..…..........................……………... 0,7 l …..... 65
PLN
Shot ………………………..……………….......................................
PLN
Finlandia .....................……..…………….......................…............
59 PLN

40 ml …....

6

0,5 l …......

Finlandia ………….……………..……………..........................….... 0,7 l …..... 85
PLN
Shot ………………………..………………......................................
PLN

40 ml …....

7

Nalewki pigwowa/malinowa/wiśniowa ……........….............. 40 ml
…..... 5 PLN
Jagermeister Shot………………………......…..................….........
8 PLN

40 ml

…....

Whisky:
Whisky Jameson .....................……......……......………....…........
12 PLN

40 ml …....

Whisky Bushmills .………….…………….......…......……................. 40 ml ….... 14
PLN
Whisky Famous Grouse…………………............…..…................... 40 ml …....
10 PLN
Whisky Jack Daniels ….…………………......…......…...................
15 PLN

40 ml …....

Whisky Chivas...........….…………………….…..............................
….... 16 PLN

40 ml

Whisky Singleton ….……………………......…..............................
…....
12 PLN

40 ml

Whisky Tullamore …..….…………..…….....…….….......................
….... 14 PLN

40 ml

Brandy:
Metaxa ***
12 PLN

…............……..………………........................... 40 ml …....

Metaxa *****
….... 14 PLN

..................……......…………..........................

40 ml

Calvados
…....
14

..................……......…………............................ 40 ml
PLN

Grand Marnier ....................……......………........…...................
…....
14 PLN

40 ml

Cointreau ............................……......…….........……..................
…....
14 PLN

40 ml

I sapori dell' Italia / Smaki włoskie:

Limoncello
10 PLN

…............……..……………….................... 50 ml …....

Grappa classica
…....
10 PLN

..................……......………….............

Grappa Williams ....................……......…………................
…....
12 PLN

50 ml
50 ml

Grappa di Barolo ....................……......…………................
…....
12 PLN

50 ml

Sambuca ............................……......…………....................
…....
10 PLN

50 ml

e quelli del mondo.... / reszta świata
Tequila Mezcal
…....
12 PLN

…............……..…………....................... 50 ml

Ouzo
…....

.............……......………......................…................. 50 ml
8 PLN

Rakia
…....

..................……......………...................….............
8 PLN

50 ml

PIWO
Piwo Niefiltrowane Jasne...............……….............. 0,5 l
….... 8 PLN

Piwo Niefiltrowane Jasne...............……….............. 0,3 l
….... 6 PLN
Piwo Extra Jasne …...........................…….............. 0,5 l
….... 8 PLN
Piwo Extra Jasne …...........................…….............. 0,3 l
….... 6 PLN
Piwo Pszeniczne ….........................……….............. 0,5 l
….... 8 PLN
Piwo Pszeniczne ….........................……….............. 0,3 l
….... 6 PLN
Piwo Ciemne …...…...........................…….............. 0,5 l
….... 9 PLN
Piwo Ciemne
…....
8 PLN

…...........................…….............. 0,3 l

Piwo Wileńskie Jasne 6 %…..........……….............. 0,5 l
….... 8 PLN
Piwo Wileńskie Jasne 6 %
….... 6 PLN

...........……….............. 0,3 l

Cydr Gruszkowy …........................…..….............. 0,5 l
….... 10 PLN
Cydr Gruszkowy …........................……….............. 0,3 l
….... 7 PLN

Vino Rosso
Primitivo Tamada

…..........……….………….… 0,75 l …. 65

PLN
WINO WYTRAWNE czerwone. Wynik szlachetnej winifikacji grona
Primitivo.

Nero D'Avolia Sicilia

….…………..……......

0,75 l ..…

59

PLN
WINO WYTRAWNE pochodzi z Sycylii ze szczepu Nero d Avola.

Dolcetto d' Alba Icardi …….…………..

0,75 l ...... 75

PLN

WINO WYTRAWNE pochodzi z Piemontu. Wino łagodne owocowe.
Wielowarstwowy bukiet minerałów, leśnych owoców.

Valpolicella Classico …......………..…..

0,75 l..….

65

PLN

WINO WYTRAWNE czerwone

Gran Passione …....………………..…….. 0,75 l..…. 64
PLN
WINO WYTRAWNE czerwone typu amarone

Verso Rosso …....………………....…….. 0,75 l..…. 64
PLN
WINO WYTRAWNE czerwone typu amarone

