MENU WIOSNA 2017

ANTIPASTI
PRZYSTAWKI

Carne e formaggi

32,00 pln

własne suszone mięsa: rostbef, schab, karczek; sery: gorgonzola, parmigiano
reggiano, provolone; suszone pomidory, kapary, oliwki, chutney, focaccia

Antipasto misto

32,00 pln

włoskie wędliny: prosciutto crudo, spianata, włoskie sery: taleggio, ricotta
dojrzewająca, scamorza, suszone pomidory, oliwki, kapary, chutney, focaccia

Vegetariano

25,00 pln

konfitura z bakłażana, humus, chutney z dyni i marchewki, focaccia,
pieczywo konopne

ZUPPE
ZUPY
Brodo di volatili

12,00 pln

rosół z drobiu, sacchettini (pierożek), warzywa sezonowe, mikro zioła

Zuppa di pesce

20,00 pln

ryba, mule, krewetki, ośmiornica, kolendra

Crema di pomodoro
pomidory pelatti, warzywa, mozzarella, pesto, zioła

12,00 pln

PRIMI PIATTI
DANIA LEKKIE
SERWOWANE Z GRZANKĄ Z NASZEGO PIECZYWA
Carpaccio wołowe

34,00 pln

polędwica wołowa, botwinka, malina, ocet pomarańczowy, parmezan,
angostura, rozmaryn, oliwa

Tatar wołowy pod dymem

34,00 pln

polędwica wołowa, pikle, grzybek marynowany, anchois, musztarda Dijon,
żółtko, masło lubczykowe

Ośmiornica

34,00 pln

ośmiornica, puree z selera i moreli, avocado, winogrona pieczone, warzywa

Szparagi

26,00 pln

szparagi, migdały, gorzka czekolada, czarna herbata

SECONDI PIATTI
DANIA GŁÓWNE

Stinco di vitello in salsa di birra e timo (danie dla 2 osób)

65,00 pln

gicz cielęca duszona w piwie, pszenica z pieczonymi winogronami,
warzywa sezonowe, tymianek

Bistecca di manzo

56,00 pln

stek z polędwicy wołowej, graten kalafiorowy, grillowana szalotka,
demi-glace rabarbarowy

Gamba di anatra in erba limone
kacze udo w trawie cytrynowej, mus jabłkowo-pietruszkowy, karmelizowana
młoda marchew, sos demi-glace z żurawiną

39,00 pln

PASTA
MAKARONY
CODZIENNIE ŚWIEŻE MAKARONY NASZEGO WYROBU

Lasagne con anatra

29,00 pln

kaczka, ser taleggio, fenkuł, lawenda, szpinak, kruszonka

Papardelle alla bolognese

26,00 pln

żebro wołowe szarpane, wino czerwone, parmezan

Gnudi z czosnkiem niedźwiedzim i szpinakiem

24,00 pln

ricotta świeża z parmezanem, szpinak baby, czosnek niedźwiedzi, oliwa exv,
ricotta owcza dojrzewająca

Tagliatelle z krewetkami i cukinią

29,00 pln

krewetki, czosnek, peperoni, kolendra, wino, oliwa exv

Risotto asparagi

25,00 pln

szparagi, groszek zielony, czosnek, chilli, szafran, wino białe, oliva exv

PESCE E FRUTTI DI MARE
RYBY I OWOCE MORZA
Mule z pieca w sosie do wyboru

31,00 pln

miodowo-cytrynowym; ziołowym; winno-maślanym

Półmisek darów morza

42,00 pln

ryba, krewetka, ośmiornica, mule, nowozelandy, zioła, czosnek, wino

Gamberi con salsa picco de gallo

40,00 pln

krewetki, kompozycja sałat, salsa pomidorowa

Miecznik z grilla

52,00 pln

czerwony młody ziemniak francuski, szparagi, sos kolendrowy

Dorada z pieca

49,00 pln

komosa ryżowa, fasolka szparagowa zielona, fasolka biała mamut, sos kolendrowy

INSALATE
SAŁATKI
SERWOWANE Z GRZANKĄ Z NASZEGO CODZIENNIE
WYPIEKANEGO PIECZYWA

Insalata fresca

22,00 pln

kompozycja sałat, ogórek zielony, pomidor daktylowy, kalarepa, rzodkiew,
czerwona cebula, nasiona, vinegret malinowy, kolendra świeża

Insalata con polpi

28,00 pln

ośmiornica, krewetki, kompozycja sałat, oliwki czarne, avocado

Insalata con oca

25,00 pln

gęś, kompozycja sałat, panna cotta szpinakowa, vinegret gruszkowy

DOLCE
DESERY
Gelato Trattoria

9,00 pln

lody na jadalnej ziemi, zapytaj obsługę o dostępne smaki

Panna cotta

15,00 pln

chipsy ananasowe, ziarna chia, fasola tonka

Tiramisu

17,00 pln

biszkopt, brandy, mascarpone

Kula czekoladowa
czekolada, krem mango, mus truskawkowy

21,00 pln

PIZZE
Tonno e cipolla

29,00 pln

sos pomidorowy, mozzarella, tuńczyk, cebula, oliwki czarne

Margherita

23,00 pln

sos pomidorowy, mozzarella, pomidor

Capriciosa

27,00 pln

sos pomidorowy, karczoch, prosciutto cotto, mozzarella, pieczarki

Vegetariana

26,00 pln

sos pesto, papryka pieczona, ricotta, mozzarella, cukinia, szpinak,
rucola

Formaggio

29,00 pln

sos pomidorowy, mozzarella, bazylia świeża, wybór serów:
taleggio, ricotta owcza

Diavola

29,00 pln

sos pomidorowy, mozzarella, spianata, marynowane peperoni,
pieczona papryka

Prosciutto

31,00 pln

sos pomidorowy, mozzarella, prosciutto crudo, rucola, pomidor
koktajlowy, grana padano

Gamberetti e cozze

34,00 pln

sos pomidorowy, mozzarella, krewetki, mule, czosnek, kapary

Gorgonzola e nocci pizza bianca
mozzarella, gorgonzola, gruszka, orzechy, czosnek niedźwiedzi

28,00 pln

PIWA
BROWAR ZAMKOWY CIESZYN

Lager

8,00 pln

Pszeniczne

9,00 pln

Mastne

9,00 pln

Stout

9,00 pln

Porter Cieszyński

9,00 pln

Red Roeselare Ale

9,00 pln

West Coast IPA

9,00 pln

Double IPA

9,00 pln

NAPOJE ZIMNE
Lemoniady owocowe

6,00 pln

słodzone cukrem trzcinowym lub stewią 300ml

Lemoniady owocowe dzbanek (karafka)

20,00 pln

1300ml

Smoothie owocowe

12,00 pln

360 ml

Napoje gazowane

5,00 pln

Coca-Cola, Fanta, Sprite 200ml

Kropla Beskidu

4,00 pln

gazowana, niegazowana 330ml

S. Pellegrino

12,00 pln

naturalna woda mineralna gazowana 750ml

Acqua Panna
naturalna woda mineralna niegazowana 750ml

12,00 pln

KAWY
CAFE’ VERGNANO
Espresso

5,00 pln

Espresso Doppio

7,00 pln

podwójne espresso

Espresso Macchiato

6,00 pln

spienione mleko, espresso

Cappuccino

7,00 pln

spienione mleko, espresso

Caffe Americano

7,00 pln

kawa, gorąca woda

Brave

8,00 pln

spienione mleko i śmietanka, espresso

Mocha

8,00 pln

spienione mleko, czekolada, espresso

Caffe Affogato

9,00 pln

espresso, lody waniliowe

Con Panna

9,00 pln

espresso, bita śmietana

Cafe Latte

8,00 pln

espresso, gorące mleko, spienione mleko

Latte Macchiato

9,00 pln

espresso, spienione mleko

Kawa mrożona

10,00 pln

z lodami waniliowymi i bitą śmietaną

Gorąca czekolada
czekolada, bita śmietana

9,00 pln

KAWY Z ALKOHOLEM
CAFE’ VERGNANO
Irish Caffe

14,00 pln

whisky irlandzka, espresso, brązowy cukier, bita śmietana

Kawa Calimero

12,00 pln

likier Bombardino, espresso, spienione mleko

The Green Irishman

15,00 pln

Bailleys Irish Cream, bita śmietana, Peppermint (zielony), syrop
cukrowy

Monte Cristo Caffe

14,00 pln

Orange Curacao białe, syrop cukrowy, bita śmietana, Amaretto

Caffe Blue Blazer

13,00 pln

Liker wiśniowy, ciemny rum, syrop cukrowy, Metaxa

Calypso Caffe

15,00 pln

Kahlua, ciemny rum, bita śmietana, czekolada

HERBATY
LIŚCIASTE RONNEFELDT
Herbata

6,00 pln

Assam Bari
English Breakfast
Darjeeling Summer Gold
Earl Gray
Greenleaf (zielona)
Jasmine Gold
Vanille
Red Fruit

Herbata mrożona

9,00 pln

