ANTIPASTI
PRZYSTAWKI

Deska wędlin i serów
Antipasto misto
wędliny: prosciutto crudo San Daniele DOP, coppa stagionata – dojrzewająca karkówka, spianata
piccante – kalabryjskie salami, dojrzewające, przyprawione chilli;
wybór włoskich serów: parmigiano reggiano dojrzewający 16 miesięcy, pecorino toscano fresco –
młody, kremowy ser owczy, gorgonzola piccante;
dodatki: oliwki marynowane w ziołach, pieczywo;
porcja dla 2 osób 140g: 34 zł
Polecamy: Cabirol Negre D.O. Montsant; 750 ml 55 zł lub Nero d’Avola Merlot; 750 ml 60 zł; 75 ml 8 zł

Prosciutto di San Daniele z ziołowymi grissini
Prosciutto di San Daniele con erbe grissini

szynka san daniele dojrzewająca, domowe grissini, melon, sałatka z rukoli i marynowanej cukinii;
porcja dla 1 osoby: 22 zł
Polecamy: Terrame Negroamaro; 750 ml 49,00 zł

Deska wegetariańska
Antipasto vegetariano
pasta z czarnej fasoli z suszonymi pomidorami, salsa z melona, ogórka, pinioli i szałwii,
marynowana cukinia w ziołach, oliwie, anchois, seler naciowy, oliwki, kapary, suszone pomidory;
mała dla 2 osób: 20 zł

Polecamy także
dla dzieci

ZUPPE
ZUPY

Zupa rybna z kurkiem czerwonym, mackami kalmara Humboldta, mulami i warzywami
Zuppa di pesce con gallinelle del mare, cozze, tentacoli di calamari e verdure
wywar rybny, kurek czerwony, macki kalmara Humboldta, łosoś jurajski z ekologicznej hodowli,
mule, fasolka, szparagowa, młoda kapusta, marchew, pomidory, zioła 24 zł

Krem ze świeżych pomidorów pelatti
Crema di pomodoro
pomidory pelatti, pieczone młode marchewki, bazylia, rukola, czosnek, cebula, białe wino, tarty
parmezan, przyprawy 16 zł

Polecamy także
dla dzieci

Rosół wołowo-kaczy
Brodo di anatra e manzo
bulion z kaczki i wołowiny, raviolo z szarpaną kaczką, paski marchewki, natka pietruszki 14 zł

PRIMI PIATTI
DANIA LEKKIE

Krewetki z patelni w białym winie na papai z kolendrą
Gamberi con vino bianco su papaia con coriandolo
cztery całe krewetki, szalotka, czosnek, natka pietruszki, białe wino, salsa z papai, avocado
i kolendry 36 zł
Polecamy: Giol Prosecco Spumante; 750 ml 45 zł / 75 ml 6 zł lub Vinosophia DOC Trebbiano d’Abruzzo 2016;
750 ml / 55 zł

Macki kalmara Humboldta z grilla
Tentacoli di calamari Humbold alla griglia
grillowane macki kalmara Humbolda, marynowana cukinia, radicchio, grzanka
z tapenadą i z pesto 28 zł
Polecamy: lub Terre Casali Pecorino 750 ml 45 zł

Carpaccio z polędwicy marynowanej w pieprzu i gorczycy
Carpaccio marinato in pepe e senape
polędwica wołowa marynowana, pieprz, gorczyca, rukola, domowy majonez z gorgonzoli piccante,
czarny parmezan, oliwki, kapary, dym, pieczywo 33 zł
Polecamy: Terrame Primitvo; 750 ml 49,00 zł lub Chianti Colli Fiorentini, Toskania; 750 ml 59 zł

Carpaccio z selera i buraka w sosie z pinioli
Carpaccio di sedano e barbabietola in salsa pinioli
buraki chioggia, seler, sos z pinioli, gotowanego żółtka i zielonych oliwek, ser kozi, rukola,
szpinak, salsa z melona i limonki 24 zł

Polecamy także
dla dzieci

SECONDI PIATTI
DANIA GŁÓWNE

Kotlet jagnięcy na ciecierzycy z malinami
Costolette di agnello su ceci con lamponi
jagnięcina z kością, kruszonka ziołowa z foccaci, purée z cieciorki, malin i mięty, sos z cydru,
padellata z fasolki szparagowej w maśle migdałowym, pieczone pomidory cherry 69 zł
Polecamy: Terrame Primitvo; 750 ml 49,00 zł

Grillowany stek z polędwicy wołowej
Bistecca di manzo
polędwica wołowa, ziemniak z popiołu, domowy majonez czosnkowy z gorgonzoli, masło ze
świeżymi ziołami, warzywa sezonowe z patelni w pancettcie, sos demi-glace 59 zł
Polecamy: Terre Casali Montepulciano DOC Montepulciano d’Abruzzo 2016; 750 ml 45 zł lub Nero d’Avola Merlot; 750
ml 60 zł; 75 ml 8 zł

Saltimbocca alla romana con gnocchi tricolore
cielęcina, prosciutto crudo, szałwia, gnocchi trzykolorowe, śmietana, pomidory cherry, brokuły,
grana padano 42 zł
Polecamy: Dao Margarido Q 2009; 750 ml 39 zł lub Terrame Primitvo; 750 ml 49,00 zł

Polecamy także
dla dzieci

Pierś z kurczaka z pancettą i brzoskwiniami
Petto di pollo in pancetta e pesche
pieczona z pancettą pierś z kurczaka kukurydzianego, fasolka szparagowa w migdałowym maśle z
pieczarkami portobello, brzoskwinie w szałwii, krem z pora 34 zł

PESCE E FRUTTI DI MARE
RYBY I OWOCE MORZA

Dorada z grilla z salsą pomidorową
Dorada alla griglia con salsa di pomodoro
grillowana dorada, salsa z pomidorów, bruschetta z tapenadą z oliwek 42 zł
Polecamy: Alphonse Kuentz Riesling; 750 ml 49 zł / 75 ml 6 zł lub Terre Casali Pecorino 750 ml 45 zł

Łosoś jurajski z patelni na młodej kapuście
Salmone su cavolo giovane

Polecamy
także dla dzieci

filet z łososia z ekologicznej hodowli, limonkowe puree z kalafiora i pora, padellata z włoskiej
kapusty, muli, pomidorów z koperkiem, salsa z avocado, papai i kolendry 38 zł
Polecamy: Vinosophia DOC Trebbiano d’Abruzzo; 750 ml / 55 zł lub Markgraflerland Muskateller 750 ml 49 zł / 75 ml 6 zł

Zuppa di cozze e calamari

mule z morza czarnego, kalmar Humboldta, pomidory, czosnek, szalotka, białe wino, zielona
pietruszka, przyprawy, focaccia 33 zł
Polecamy: Valle dell’Asso Galatina Chardonnay; 750 ml 55,00 zł lub Terre Casali Pecorino 750 ml 45 zł

PASTA FRESCA
ŚWIEŻE MAKARONY NASZEGO WYROBU

Polecamy
także dla dzieci

Farfalle z wędzonym łososiem i burratą
Farfalle con salmone affumicato e burrata

łosoś z naszej wędzarni, burrata, sos z ricotty, pomidory, szpinak, białe wino, dressing z pinioli
i zielonych oliwek 38 zł

Tagliatelle nero bianco z krewetkami w Martini
Tagliatelle nero bianco con gamberetti

świeży makaron, krewetki, cukinia, mango, chilli, fenkuł, kolendra, szalotka, czosnek, Martini 33 zł
Polecamy: Terre Casali Pecorino; 750 ml 45 zł

Polecamy
także dla dzieci

Tortelli nadziewane botwinką i kozim serem
Tortelli ripieni di barbabietola e formaggio di capra

botwinka, dojrzewający ser kozi, czarna fasola z suszonymi pomidorami, parmigiano reggiano,
pestki dyni 31 zł

Tagliatelle alla carbonara
świeży makaron, pancetta dojrzewająca, parmigiano reggiano, żółtko, natka pietruszki 29 zł
Polecamy: Terrame Primitvo; 750 ml 49 zł

INSALATE

SAŁATKI
SERWOWANE Z GRZANKĄ Z NASZEGO CODZIENNIE WYPIEKANEGO PIECZYWA

Burrata w pomidorach cherry
Burrata in pomodorini

ser burrata, redukcja z balsamico i czerwonego wina, pomidory cherry, brzoskwinie, pesto
bazyliowe, sos z pinioli i zielonych oliwek 29 zł

Wędzony na ciepło łosoś na sałatce z fasolką szparagową
Salmone affumicato su insalata con fagiolini

łosoś z naszej wędzarni, fasolka szparagowa, brokuły, papaja, avocado, pomidory cherry, rukola,
radicchio, sezam, vinaigrette z octem balsamicznym, majonez z gorgonzoli 31 zł

DOLCE
DESERY

Sernik na zimno z mascarpone i brzoskwiniami
Cheesecake freddo con mascarpone e pesche

mascarpone z brzoskwiniami i białą czekoladą, ciastka migdałowe cantuccini 16 zł
Polecamy: Cafe con Sambucca - likier Sambuca (anżowo-ziołowy), espresso 12 zł

Tiramisu
biszkopt, mascarpone, kakao, kawa, likier amaretto, likier kahlua 15 zł
Polecamy: cognac Martell; 40ml 15 zł

Polecamy także
dla dzieci

Panna cotta z wanilią i sosem kajmakowym
Panna cotta con salsa alla vaniglia e kajmak

Śmietanka, mleko, wanilia, sos kajmakowy, maliny w syropie, płatki czekolady 14 zł
Polecamy: Pinot Gris Vendange Tardive; 750 ml 179 zł / 75 ml 18 zł

Polecamy także
dla dzieci

Lody Trattoria
Gelato Trattoria

Lody (zapytaj obsługę o dostępne smaki) karmelizowana w miodzie focaccia, świeże owoce 11 zł

PIZZE
Z owocami morza Frutti di mare
sos pomidorowy, mozzarella, krewetki, mule, ośmiornica, bazylia, kapary 38 zł

Prosciutto
sos pomidorowy, mozzarella, prosciutto crudo, rucola, pomidor koktajlowy, grana padano 34 zł

Formaggio
sos pomidorowy, mozzarella, świeży szpinak, wybór serów: gorgonzola, parmigiano reggiano,
ricotta świeża 32 zł

Diavola
sos pomidorowy, mozzarella, salami spianata, peperoni, pieczona papryka, oregano 32 zł

Tuńczyk i cebula Tonno e cipolla
sos pomidorowy, mozzarella, tuńczyk, cebula, owoce kaparów, czosnek 32 zł

Pizza biała z gruszką i gorgonzolą Gorgonzola e pera pizza bianca

Polecamy także
dla dzieci

oliwa, mozzarella, gorgonzola, ricotta świeża, gruszka, rucola, orzechy, czosnek,
pestki: słonecznik, dynia 31 zł

Capricciosa
sos pomidorowy, mozzarella, prosciutto cotto, pieczarki, karczochy, oliwki 30 zł

Vegetariana
sos pesto, mozzarella, kalafior, brokuł, cukinia, szpinak świeży, tapenada, rucola,
suszone pomidory 28 zł
Polecamy także
dla dzieci

Margherita
sos pomidorowy, mozzarella, pomidor 25 zł

Dodatek do pizzy 5 zł

ZAMÓW PIZZĘ DO DOMU
Nasze pizze z pieca opalanego drewnem są dostępne dla Państwa także w dostawie do domu lub
w inne miejsce przez portal pyszne.pl na terenie Zabrza, Sośnicy, Żernik, Szałszy

NAPOJE ZIMNE

Sok ze świeżych owoców

300ml (informacja o dostępnych owocach u kelnera) 13 zł

Lemoniada owocowa

słodzona cukrem trzcinowym 300ml 7 zł

Lemoniada owocowa dzbanek (karafka)
1300ml 18 zł

Napoje gazowane i soki

200 ml Coca-Cola, Fanta, Sprite, soki: pomidorowy, jabłkowy, pomarańczowy 5 zł

Woda stołowa

dzbanek 1000ml 5 zł

Kropla Beskidu

gazowana, niegazowana 330ml 4 zł

Acqua Panna / S. Pellegrino

naturalna woda mineralna niegazowana/gazowana 750ml 12 zł

HERBATY

LIŚCIASTE RONNEFELDT

Herbata w dzbanuszku

Assam Bari, English Breakfast, Darjeeling Summer Gold, Earl Gray, Greenleaf (zielona)
Jasmine Gold, Vanille, Red Fruit; 7 zł

Herbata mrożona 11 zł

KAWY

CAFE’ VERGNANO
Espresso 5 zł
Espresso Doppio

podwójne espresso 7 zł

Espresso Macchiato

spienione mleko, espresso 7 zł

Cappuccino

spienione mleko, espresso 7 zł

Caffe Americano

kawa, gorąca woda 7 zł

Cafe Latte

espresso, gorące mleko, spienione mleko 9 zł

Latte Macchiato

espresso, spienione mleko 9 zł

Kawa mrożona
z lodami waniliowymi i bitą śmietaną 12 zł

Gorąca czekolada

czekolada, bita śmietana 12 zł

KAWY Z ALKOHOLEM
CAFE’ VERGNANO

Irish Caffe

whisky irlandzka, espresso, brązowy cukier, bita śmietana 15 zł

Kawa Calimero

likier Bombardino, espresso, spienione mleko 13 zł

Kawa Sambuca

likier Sambuca, espresso 12 zł

ZAPROSZENIA !!!
KINO LETNIE W ALTANIE
Zapraszamy do końca lata na seanse filmowe do KINA W ALTANIE.
W repertuarze dobre kino europejskie i nie tylko.
Seanse od 20:00, w pt. i sob. od 21:00. Uwaga w dni kolizji z Mundialem 2018 wygrywa piłka.
Repertuar dostępny będzie w Trattorii. Nie zapomnij zarezerwować miejsca!

Zapraszamy na kulinarne spotkania z futbolem MŚ 2018r
Połączenie degustacji z emocjami sportowymi zapewni moc wrażeń i rozrywki. Zapraszamy do
naszej restauracji na pyszne włoskie dania przyprawione sportowymi wydarzeniami MŚ 2018.
W „Letnim Kinie pod Wiatą” po zarezerwowaniu miejscówki możecie mieć pewność, że wasz
posiłek zgra się w czasie z wybranym meczem.
Trzeba tylko wybrać dzień, godzinę, czas i miejsce przy stoliku i uiścić zadatek przy zakupie
miejscówki w wysokości 30 zł.
Ważne – zadatek będzie odliczony
od zamówionych w trakcie posiłku dań w formie rabatu.
Rabat nie dotyczy napojów i alkoholi. Niewykorzystana miejscówka przepada wraz z zadatkiem.
Rezerwacji miejsca można dokonać tylko w Trattorii. Miejscówkę wraz z paragonem należy okazać
przy wejściu do restauracji (miejscówka zapewni sprawne odnalezienie miejsca a paragon pozwoli
na odliczenie rabatu od końcowej wartości rachunku). Resztą zajmie się nasz personel.

CZWARTKOWE KONCERTY GITAROWE
Wystąpią:

MARCIN ZAŁĘSKI i JEGO GOŚCIE
W każdy czwartek o godz. 18.00 lub później w okresie Mundialu 2018, wystąpią dla
Państwa w Trattorii Pan Marcin Załęski oraz zaproszeni przez niego goście z
przygotowanym na tę okazję repertuarem utworów gitarowych i piosenek z gitarowym
akompaniamentem. W programie kompozycje własne i aranżacje znanych utworów.
Serdecznie zapraszamy
Zespół Trattorii

