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TORTINO AL CIOCCOLATO

PANNA COTTA / CHEESECAKE 
Z PISTACJĄ / NUTELLĄ / JAGODAMI / KARMELEM 

17�zł

TIRAMISU 17�zł

CANNOLO domowe 19�zł

19 zł

CROCCHE DI PATATA - krokiecik ziemniaczany 10�zł

MOZZARELLA IN CARROZZA - smażony, panierowany tost z mozzarellą 10�zł

FRITTATINA DI PASTA CLASSICA - smażona zapiekanka 
makaronowa, sos beszamelowy, groszek zielony, salami, parmezan, wędzony ser provola

10�zł

MONTANARINA CLASSICA - smażona pizza z sosem pomidorowym,
serem grana padano i bazylią

12�zł

ARANCINO AL RAGU’ - smażona, panierowana kulka ryżowa z mielonym 
mięsem wołowym, wędzonym serem provola i parmezanem

12�zł

SELEZIONE FRITTI MISTI - selekcja smażonych specjałów z Neapolu     38�zł

MARGHERITA sos pomidorowy, mozzarella, grana padano, bazylia 26�zł

LAS VEGAN  sos pomidorowy, pomidorki, karchochy, oliwki, cebula, bazylia 28�zł

DIAVOLA  sos pomidorowy, mozzarella, pikantne salami, grana padano, 
bazylia

35�zł

MARGHERITA GIALLA (margherita żółta) sos z żółtych 

pomidorków, mozzarella, nduja (pikantna, smarowna kiełbasa z Kalabrii), ser ricotta sałata 
35�zł

MELANZANE FRITTE (smażony bakłażan) sos pomidorowy, 
mozzarella, smażone bakłażany, ser ricotta salata 

35�zł

BUFALA sos pomidorowy, bufala mozzarella, grana padano, bazylia 35�zł
PANCETTA (włoski dojrzewający boczek) sos pomidorowy, 
mozzarella, włoski dojrzewający boczek, ser pecorino, pieprz, bazylia, suszone oregano

35�zł

SMAŻONE

PIZZE
Z SOSEM POMIDOROWYM

FORMAGGI  mozzarella, wędzony ser provola,  ser gorgonzola, ser pecorino, 
bazylia

33�zł

WURSTEL E PATATINE (parówka i frytki) mozzarella, parówka,
frytki

33�zł

PROSCIUTTO COTTO mozzarella, pieczarki, prosciutto cotto, bazylia 35�zł
MORTADELLA mozzarella, mortadella di Bologna, ser ricotta,  
ser grana padano, skórka cytryny, pistacje, bazylia 

38�zł

PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA mozzarella, crudo di Parma
ser grana padano, pomidorki, rukola, bazylia

38�zł

PESTO (zielone pesto) mozzarella, burrata, zielone pesto, pomidorki 
con�t, opiekane migdały 

  

45�zł

TARTUFO (trufla) mozzarella, tru�a, kiełbasa, marynowane jajko   55�zł

BIAŁE

PIZZA FASZEROWANA SMAŻONA 
LUB PIECZONA

FRUTTI DI MARE sos pomidorowy, małże, krewetki, kalmary, czosnek, 
oregano

35�zł

MARINARA sos pomidorowy, oregano suszone, czosnek, bazylia, anchois
oliwki, kapary

24�zł

CAPRICCIOSA sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, karczochy, prosciutto 
cotto, oliwki

35�zł

CALZONE ROSSO, pizza faszerowana z sosem pomidorowym, pieprzem,
mozzarella, bazylia 

  

30�zł

CALZONE BIANCO, pizza faszerowana z serem ricotta, salami, wędzonym
serem provola, bazylia

  

35�zł

TONNO FRESCO (świeży tuńczyk) mozzarella, świeży tuńczyk, 
krem z czerwonej cebuli  

38�zł

NEAPOLITAŃSKIE


