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REZERWACJE
nr tel. 579 717 937

BIBITE / NAPOJE
Woda LEVICO naturalna/gazowana 750 ml 12 zł
Galvanina BIO (chinotto, cola, cola zero, cytryna, pomarańcza, 
mandarynka, granat, grejpfrut, imbir) 355 ml

16 zł

Coca Cola, Coca Cola Zero 250 ml 8 zł
Sok SANTAL (mango&brzoskwinia, gruszka, ananas) 250 ml 8 zł
CRODINO 100 ml 10 zł
SUNBITTER ROSSO 100 ml 10 zł

ALCOOL / ALKOHOL
COCKTAILS / DRINKI
Aperol Spritz 22 zł
Negroni 24 zł
Mojito Napoli 24 zł
Espresso Martini 24 zł

BIRRA / PIWO
PERONI 330 ml 12 zł
PERONI 660 ml 18 zł

DIGESTIVO
Grappa 12 zł
Limoncello 14 zł
Sambuca 12 zł
Amaro del Capo 12 zł



ANTIPASTI / PRZYSTAWKI
Bruschetta Tris - 3 kromki opiekanego chleba: pomidory, bazylia, czosnek 
i oregano; żółte pomidorki, guanciale i ser pecorino; masło i alici

20 zł

Verdure miste grigliate - mix warzyw grillowanych 22 zł
Parmigiana - klasyczna zapiekanka ze smażonych bakłażanów z wędzonym 
serem provola i bazylią

28 zł

Tagliere Small - salsiccia stag., capocollo, soppressata, provolone 
caciocavallo, provolone Monachello, burrata, olive - Deska Mała - selekcja 
włoskich wędlin i serów, oliwki

40 zł

Tagliere Maxi - salsiccia stag., capocollo, soppressata, provolone 
caciocavallo, provolone Monachello, prosciutto crudo di Parma, 
mortadella di Bologna, burrata, olive - Deska Duża - selekcja włoskich 
wędlin i serów, oliwki

90 zł

Tagliere Solo Formaggi - provolone caciocavallo, provolone 
Monachello, pecorino, grana padano, burrata, confettura, pomodori 
secchi, olive - Deska Serów - selekcja włoskich serów, konfitura, pomidory 
suszone, oliwki

50 zł

FRITTI / SMAŻONE
Crocche di patate - krokieciki ziemniaczane 10 zł
Mozzarella in carrozza - mozzarella w panierce 10 zł
Frittatina di pasta classica - smażona zapiekanka makaronowa 
w wersji klasycznej - 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 ragù - smażona w panierce kulka ryżowa z mielonym mięsem 
wołowym, wędzonym serem provola i parmezanem

12 zł

Selezione Fritti Misti - selekcja smażonych specjałów z Neapolu 38 zł

PRIMI / PIERWSZE
Cavatiell - gnocchi ziemniaczane zapieczone z sosem pomidorowym, serem 
grana padano i mozzarellą

32 zł

Lasagne - płaty makaronu jajecznego zapieczone z sosem bolońskim, 
mozzarellą, wędzonym serem provola i serem grana padano

40 zł

Cannelloni - makaron faszerowany mięsem wołowym, grzybami, ricottą, 
mozzarellą i grana padano, zapiekany w sosie beszamelowym 

52 zł

CALZONE / PIZZA FASZEROWANA 
SMAŻONA LUB PIECZONA
Calzone Rosso
Pizza faszerowana z sosem pomidorowym, pieprzem, mozzarellą i bazylią

30 zł

Calzone Bianco
Pizza faszerowana serem ricotta, salami, wędzonym serem provola i bazylią

35 zł

PIZZE ROSSE / PIZZE Z SOSEM 
POMIDOROWYM
Marinara
sos pomidorowy, oregano suszone, czosnek, bazylia, alici, oliwki, kapary, oliwa 
z oliwek

24 zł

Margherita
sos pomidorowy, mozzarella, ser grana padano, bazylia, oliwa z oliwek

26 zł

Margherita gialla
sos z żółtych pomidorków, mozzarella, nduja (pikantna, smarowna kiełbasa 
z Kalabrii), ser ricotta salata

35 zł

Diavola
sos pomidorowy, mozzarella, ser grana padano, pikantne salami, bazylia, oliwa 
z oliwek

35 zł

Verace
sos pomidorowy, mozzarella z mleka bawolego, bazylia, oliwa z oliwek

35 zł

Capricciosa
sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, karczochy, szynka gotowana, oliwki

39 zł

Vesuvio
sos pomidorowy, mozzarella, boczek, ser pecorino, pieprz, bazylia, suszone 
oregano

35 zł

PIZZE BIANCHE / PIZZE BIAŁE
Nisida
mozzarella, szynka gotowana, pieczarki, bazylia, oliwa z oliwek

35 zł

Ischia
mozzarella, ser grana padano, prosciutto crudo di Parma, pomidorki, rukola, 
bazylia, oliwa z oliwek

38 zł

Formaggi
mozzarella, wędzony ser provola, ser gorgonzola, ser pecorino, bazylia, oliwa 
z oliwek

33 zł

Burrata
focaccia, burrata, prosciutto crudo di Parma, pomidorki, rukola, oliwa z oliwek

44 zł

Mortazza
mozzarella, mortadella di Bologna, ser grano padano, ser ricotta, skórka 
cytryny, pistacje, bazylia, oliwa z oliwek

38 zł

Bottega Napoli
mozarella, karczochy, capocollo, natka pietruszki, oliwa z oliwek

40 zł

Salsiccia e friarielli
wędzony ser provola, włoska kiełbasa, neapolitańskie brokuły, bazylia, oliwa 
z oliwek

38 zł

Patate e pancetta
wędzony ser provola, boczek, ziemniaki pieczone z rozmarynem, bazylia, oliwa 
z oliwek

33 zł

Las Vegan
pomidorki, karczochy, oliwki, cebula, bazylia, oliwa z oliwek

28 zł

INSALATE / SAŁATKI
Don Matteo 
karczochy, bakłażan marynowany, pomidory, czarne oliwki, sałata 

32 zł

Don Antonio
karczochy, pomidory suszone, capocollo, ser caciocavallo, mix sałat, krem 
balsamiczny

38 zł

Don Roberto
ziemniaki gotowane, tuńczyk, pomidorki, bakłażan grillowany, zielone 
oliwki, mix sałat, krem balsamiczny 

40 zł

DOLCI / DESERY
Tiramisu
słodki krem z mascarpone przekładany biszkoptami nasączonymi kawą

17 zł

Panna Cotta con frutti di bosco
Panna Cotta z sosem z owoców leśnych

17 zł

Cannolo della Bottega
chrupiąca rurka nadziana słodkim kremem z ricotty z dodatkiem czekolady, 
kandyzowanych cytrusów i pistacji

19 zł

Cheesecake al pistacchio
deser pistacjowy z kremowym serkiem i maślanymi ciasteczkami

17 zł

CAFFÈ / KAWA
Espresso 6 zł
Espresso doppio 8 zł
Macchiato 8 zł
Americano 10 zł
Cappuccino 12 zł

TISANA / HERBATA
Selekcja herbat (zapytaj obsługę) 10 zł


