ANTIPASTI
PRZYSTAWKI

Antipasto di carne
Deska wędlin
Prosciutto crudo di San Daniele DOP - surowa szynka dojrzewająca 18-24 m-ce,
Nduja Calabrese piccante - dojrzewająca, smarowalna, kalabryjska kiełbasa wieprzowa,
Sopressa Nostrana Eustacchio - salceson wenecki, Pancetta affumicata - boczek wędzony,
Oliwki marynowane, pomidory koktajlowe, pieczywo
porcja dla 2 osób 140g 31 zł
Polecamy: Cabirol Negre D.O. Montsant; 750 ml 55 zł lub Nero d’Avola Merlot; 750 ml 60 zł / 75 ml 8 zł

Antipasto formaggio
Deska serów
Parmigiano reggiano – twardy ser dojrzewający 20-25 m-cy z regionu Parma;
Dobbiaco - twardy ser z mleka krowiego dojrzewający 2-4 m-ce z regionu Alto Adige;
Pecorino fresco con Pepe Toscano – świeży ser z mleka owczego z pieprzem z regionu Toskania;
Gorgonzola piccante – ser z niebieską, szlachetną pleśnią z regionu Piemontu;
Oliwki marynowane, pomidory koktajlowe, pieczywo
porcja dla 2 osób 140g 27 zł
Polecamy: Terrame Negroamaro; 750 ml 49,00 zł lub Terrame Primitvo; 750 ml 49,00 zł / 75ml 7 zł

Antipasto vegetariano
Deska wegetariańska

Pasta z soczewicy, sezamu i czosnku; Salsa z dyni, avocado, kolendry, limonki, pietruszki zielonej,
czerwonej cebuli, miodu; Tapenada oliwkowa z anchois;
Frittata di ceci con zucchine e spinaci - zapiekanka z cieciorki z cukinią i szpinakiem, pieczywo
porcja dla 2 osób 20 zł

Polecamy także
dla dzieci

ZUPPE
ZUPY

Zuppa di pesce
Zupa rybna
Wywar rybny, gładzica, macki kalmara Humboldta, mule, brukselka, dynia, pomidory San Marzano,
kolendra, chili 26 zł

Polecamy także
dla dzieci

Crema di barbabietola affumicata, zucca e pomodori
Krem z wędzonego buraka, dyni i pomidorów
Wędzone buraki, dynia, pomidory San Marzano, łosoś z certyfikatem ASC macerowany w
burakach, pestki dyni 18 zł

Polecamy także
dla dzieci

Brodo di cinghiale
Rosół na giczach z dzika
Bulion mięsny, agnolotti (ravioli z Piemontu - pierożki) z dzikiem, paski marchewki, pietruszka,
seler, cebula 15 zł

PRIMI PIATTI
DANIA LEKKIE

Formaggio di Dobbiaco alla griglia con prosciutto di San Daniele
Grillowany ser Dobbiaco z prosciutto di San Daniele
Ser Dobbiaco z mleka krowiego, twardy, dojrzewający 2-4 miesiące z regionu Alto Adige, prosciutto
crudo di San Daniele DOP - surowa szynka dojrzewająca 18-24 m-ce, salsa z dyni pomidorów cherry,
avocado i miodu, grissini ziołowe 29zł
Polecamy: Alerys Tinto; 750 ml 35,00 zł / 75 ml 6 zł

Carpaccio di manzo in fumo
Carpaccio z polędwicy wołowej w dymie
Polędwica wołowa marynowana w oliwkach i anchois, rukola, parmezan, karczochy Alla Romana
w oliwie, kapary, dym, pieczywo 34 zł
Polecamy: Terrame Primitvo; 750 ml 49,00 zł / 75ml 7 zł lub Chianti Colli Fiorentini, Toskania; 750 ml 59 zł

Gamberi con pera in umido con vino bianco
Krewetki duszone w białym winie z gruszką
Krewetki tygrysie całe, 4 sztuki, sos z białego wina i gruszki, pomidory cherry, peperoncinio, natka
pietruszki 41 zł
Polecamy: Valle dell’Asso Galatina Chardonnay DOC 2016; 750 ml 55 zł / 75 ml 8 zł lub Alphonse Kuentz Riesling; 750 ml
49 zł / 75 ml 6 zł

Polecamy także
dla dzieci

BISTECCHE DI MANZO
STEKI Z WOŁOWINY

Bistecca alla fiorentina

Stek po florencku / T-bone steak

Grillowany, sezonowany stek składający się z polędwicy i rostbefu, przedzielonych fragmentem
kości kręgosłupa, ok. 500g z kością 79 zł

Costata
Antrykot z kością / Rib steak (Tomahawk steak)
Grillowany, sezonowany stek z antrykotu z pozostawioną kością żebrową, ok. 500g z kością 64 zł

Tagliata di manzo
Rostbef z kością
Sezonowany rostbef wraz z kością, krojony w plastry po grillowaniu, ok. 400g z kością 63 zł

Entrecote alla griglia
Antrykot z grilla / Rib eye steak
Sezonowany stek z antrykotu, grillowany, ok. 400g 61 zł

Aggiunte alle bistecche:
Patate al forno con formaggio Dobbiaco, broccoli in padella con burro di mandorle, pera tostata,
cipolla rossa, pomodorini, salsa di Allioli con panna acida

Dodatki do steków:
Ziemniaki pieczone z serem Dobbiaco, brokuły z patelni w maśle migdałowym, gruszka pieczona,
czerwona cebula, pomidory cherry, sos Allioli z kwaśną śmietaną
Do steków polecamy: Nero d’Avola Merlot; 750 ml 60 zł / 75 ml 8 zł lub Terrame Primitvo; 750 ml 49,00 zł / 75ml 7 zł

SECONDI PIATTI
DANIA GŁÓWNE

Stinco di agnello arrosto nel vino rosso
Gicz jagnięca pieczona w czerwonym winie
Marynowana gicz jagnięca, Gnocchi Alla Romana z semoliny i mleka, padellata z brukselki, cukinii,
pancetty wędzonej, dyni i oliwek, salsa z ogórków, śmietany, mięty, pistacji i jabłka 57 zł
Polecamy: Alerys Tinto; 750ml 35,00 zł / 75 ml 6 zł lub Terrame Primitvo; 750 ml 49,00 zł / 75ml 7 zł

Saltimbocca alla romana
Saltimbocca po rzymsku

Polecamy także
dla dzieci

Cielęcina w prosciutto crudo i szałwii, cukinie zapiekane z ricottą, suszonymi pomidorami i
gruszką, frittata di ceci e spinaci - zapiekanka z cieciorki i szpinaku, sos z gorczycy i wina 43 zł
Polecamy: Terrame Negroamaro ; 750 ml 49,00 zł lub Nero d’Avola Merlot, Sycylia; 750 ml 60 zł / 75 ml 8 zł

Braciola di maiale con l'osso ripieno di porcini e formaggio di pecora
Schab z kością faszerowany borowikami i owczym serem
Schab wieprzowy z kością, marynowany w białym winie, nadziewany Pecorino fresco con pepe,
szpinakiem, piniolami, risotto borowikowe, salsa z dyni, avocado, kolendry i miodu 37 zł
Polecamy: Sierra Norte Porta Regia Tinto; 750ml 41,00 zł

Polecamy także
dla dzieci

PESCE E FRUTTI DI MARE
RYBY I OWOCE MORZA

Lombo di merluzzo cotto in salsa di burro

Polędwica z dorsza zapiekana w maślanym sosie z piniolami

Dorsz, chrupiące ziemniaki sabbiose, cukinie zapiekane z ricottą suszonymi pomidorami i gruszką,
pomidory cherry, cytrynowy sos maślany z pinioli i tymianku 46 zł
Polecamy: Terre Casali Pecorino IGT Colline Pescaresi 2016; 750 ml 45 zł

Filetto di platessa su una casseruola di porri e patate
Filet z gładzicy na zapiekance z porów i ziemniaków
Filet z gładzicy, zapiekana padelatta z porów i ziemniaków, sos rybny z kolendrą, krem z cykorii,
grillowana cykoria 38 zł
Polecamy: Markgraflerland Sauvignon Blanc; 750ml 59 zł / 75ml 8 zł

Cozze stufate in salsa di vino
Mule duszone w sosie winnym

Mule, macki kalmara Humboldta, pomidory san marzano, białe wino, czosnek, szalotka, natka
pietruszki 28 zł
Polecamy: Alphonse Kuentz Riesling; 750 ml 49 zł / 75 ml 6 zł

Piatto di pesce per due
Półmisek owoców morza dla dwojga
Krewetki 2szt., kalmary, mule, łosoś, polędwica z dorsza, pomidory cherry, sos z białego wina,
natki pietruszki, selera naciowego i oliwek 65 zł
Polecamy: Valle dell’Asso Galatina Chardonnay; 750 ml 55 zł / 75 ml 8 zł

PASTA FRESCA
ŚWIEŻE I SUSZONE MAKARONY NASZEGO WYROBU

Strozzapreti di manzo in pomodori San Marzano
Strozzapreti z polędwicą wołową w pomidorach San Marzano

Polecamy
także dla dzieci

Makaron z semoliny (przygotowany bez jajek, suszony), polędwica wołowa, śmietana, białe wino,
pomidory 38 zł
Polecamy: Polecamy: Terrame Primitvo; 750 ml 49 zł / 75ml 7 zł

Tagliatelle tricolore con gamberi in Aperol

Tagliatelle trójkolorowe z krewetkami w Aperolu

Świeży makaron tagliatelle, krewetki, pomarańcze, aperol, cukinia, pomidory cherry, kolendra,
peperoncino, natka pietruszki 36 zł

Agnolotti di cinghiale in salsa di tartufo

Agnolotti z mięsem z dzika w sosie truflowym

Agnolotti - raviolo z Piemontu (pierożki), pieczone golenie z dzika, pasta truflowa, bulion z dzika,
czerwone wino 31 zł
Polecamy: Terrame Negroamaro ; 750 ml 49,00 zł lub Nero d’Avola Merlot, Sycylia; 750 ml 60 zł / 75 ml 8 zł

Tagliatelle alla carbonara
Tagliatelle carbonara z wędzoną pancettą
Świeży makaron, wędzona pancetta, Granna padano, żółtko, natka pietruszki 27 zł
Polecamy: Alerys Tinto; 750ml 35,00 zł / 75 ml 6 zł

Polecamy
także dla dzieci

INSALATE
SAŁATKI

SERWOWANE Z GRZANKĄ Z NASZEGO CODZIENNIE WYPIEKANEGO PIECZYWA

Formaggio tomino alla griglia su lattuga con pera
Grillowany ser tomino na sałatach z pieczoną gruszką

Ser tomino z Piemontu, pieczona w winie gruszka, salsa z dyni i kolendry, szalotka, mix sałat 29 zł
Polecamy: Terre Casali Montepulciano DOC Montepulciano d’Abruzzo 2016; 750 ml 45 zł

Salmone marinato in barbabietole con cicoria grigliata
Łosoś marynowany w burakach z grillowaną cykorią

Łosoś marynowany w burakach i ziarnach kolendry, dresing koperkowo musztardowy, grillowana
cykoria, pomidory cherry, cytrusy 27 zł
Polecamy: Markgraflerland Sauvignon Blanc; 750ml 59 zł / 75ml 8 zł

DOLCE
DESERY

Crostata al cioccolato con pera e mascarpone
Tarta czekoladowa z gruszką i mascarpone

Kruche ciasto migdałowe, mascarpone z gruszką, czekolada, pistacje, mango karmelizowane w
aperolu 19 zł
Polecamy: Cafe con Sambucca - likier Sambuca (anżowo-ziołowy), espresso 12 zł

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

Panna cotta

Polecamy także
dla dzieci

Panna cotta

Mleko, śmietana, sos z marakui, wanilia, ciasto cygaretowe z migdałami, palona czekolada 14 zł
Polecamy: Pinot Gris Vendange Tardive; 750 ml 179 zł / 75 ml 18 zł

Gelato alla Trattoria
Lody Trattoria

Domowe lody, maślana kruszonka, świeże owoce 11 zł

Polecamy także
dla dzieci

PIZZE
Frutti di mare Z owocami morza
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

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

Gorgonzola e pera pizza bianca Pizza biała z gruszką i gorgonzolą

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

PIATTI VEGETARIANI
DANIA WEGETARIAŃSKIE
Antipasto formaggio
Deska serów
Parmigiano reggiano – twardy ser dojrzewający 20-25 m-cy z regionu Parma; Dobbiaco - twardy
ser z mleka krowiego dojrzewający 2-4 m-ce z regionu Alto Adige; Pecorino fresco con Pepe Toscano
– świeży ser z mleka owczego z pieprzem z regionu Toskania; Gorgonzola piccante – ser z niebieską,
szlachetną pleśnią z regionu Piemontu; Oliwki marynowane, pomidory koktajlowe, pieczywo
porcja dla 2 osób 140g: 27 zł

Antipasto vegetariano
Deska wegetariańska
Pasta z soczewicy, sezamu i czosnku; Salsa z dyni, avocado, kolendry, limonki, pietruszki zielonej,
czerwonej cebuli, miodu; Tapenada oliwkowa z anchois; Frittata di ceci con zucchine e spinaci zapiekanka z cieciorki z cukinią i szpinakiem, pieczywo
porcja dla 2 osób: 20 zł

Polecamy także
dla dzieci

Formaggio tomino alla griglia su lattuga con pera
Grillowany ser tomino na sałatach z pieczoną gruszką

Ser tomino z Piemontu, pieczona w winie gruszka, salsa z dyni i kolendry, szalotka, mix sałat 29 zł

Gnocchi in salsa quattro formaggi
Gnocchi w sosie cztery sery z borowikami

Sery: tomino, mozarella, gorgonzola, grana padano, borowiki, dynia, rukola, orzechy, gnocchi
ziemniaczane 34 zł

Risotto con funghi porcini e grana padano
Risotto z borowikami i grana padano
Ryż carnaroli, bulion warzywny, grana padano, wino, masło, czosnek, szalotka, borowiki 31 zł

Pizza:
Vegetariana 28 zł, Margherita 25 zł, Formaggio 32 zł, Pizza biała z gruszką 31 zł

Polecamy także
dla dzieci

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 W TRATTORII

Zapraszamy na seanse filmowe do KINA W TRATTORII.
W repertuarze dobre kino europejskie i nie tylko.
Seanse od 20:00, w piątek i sobotę od 21:00. Repertuar dostępny będzie w Trattorii. Nie zapomnij
zarezerwować miejsca!
Uwaga w czwartki w dni koncertów gitarowych wygrywa muzyka.

CZWARTKOWE KONCERTY WOKALO-GITAROWE
Wystąpią:

MARIA FERENS i JEJ GOŚCIE
Koncerty odbywają się jeden raz w tygodniu w czwartki
Informacja będzie dostępna na FB i w Trattorii.

zawsze o godzinie 18:00.

Repertuar: utwory gitarowe i piosenki z gitarowym akompaniamentem, kompozycje własne
i aranżacje znanych utworów.
Serdecznie zapraszamy
Zespół Trattorii

