algrafica.com

COPERTINA
Niektóre produkty mogą być zamrożone
Alcuni prodotti possono essere congelati
Some products may be frozen

Ceny obejmują podatek Vat

Prezzi netto in pln - tasse incluse
Pln prices - tax included

Niektóre produkty mogą zawierać alergeny
Alcuni prodotti possono contenere allergeni
Some of our products may contain allergens

Dla grup 10 osób i powyżej doliczamy serwis 10%

Per i gruppi pari o superiori a 10 persone aggiungiamo il servizio del 10%
For the groups above 10 persons we add 10% of service

SPACCANAPOLI

Tel. (22) 127 93 99
spaccanapoli.warszawa@gmail.com
www.spaccanapoli.pl

Ceny obejmują podatek Vat
Prezzi netto in pln - tasse incluse
Pln prices - tax included
Niektóre produkty mogą być zamrożone
Alcuni prodotti possono essere congelati
Some products may be frozen
Niektóre produkty mogą zawierać alergeny
Alcuni prodotti possono contenere allergeni
Some of our products may contain allergens
Dla grup 10 osób i powyżej doliczamy serwis 10%
Per i gruppi pari o superiori a 10 persone aggiungiamo il servizio del 10%
For the groups above 10 persons we add 10% of service

SPACCANAPOLI
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 30,00-116 WARSZAWA
Tel. (22) 127 93 99
spaccanapoli.warzawa@gmail.com
www.spaccanapoli.pl
UL. LUDNA 1A, 00-405 WARSZAWA
Tel. (48) 780 02 01 21
spaccanapoli.ludna@gmail.com
www.spaccanapoli.pl

PRZEKĄSKI ZIMNE I SAŁATKI

ANITPASTI FREDDI E INSALATE
COLD ENTREES AND SALADS

PROSCIUTTO E MOZZARELLA

32 PLN

szynka parmeńska San Daniele D.O.P., mozzarella di bufala campana D.O.P.
Podawane z focaccią

prosciutto crudo San Daniele D.O.P., mozzarella di bufala campana D.O.P. Servito con focaccia
parma ham San Daniele D.O.P., buffalo mozzarella D.O.P. Served with focaccia

INSALATA BRESAOLA

32 PLN

bresaola, mozzarella di bufala campana D.O.P., rukola, pomidorki cherry,
płatki sera grana padano D.O.P. Podawane z focaccią,

bresaola, mozzarella di bufala campana D.O.P., rucola, pomodori ciliegini, scaglie di grana padano D.O.P. Servito con focaccia
bresaola, buffalo mozzarella D.O.P., arugola, cherry tomatoes, grana padano cheese D.O.P. Served with focaccia			

INSALATA D’ORZO

22 PLN

kasza jęczmienna, bakłażan, cukinia, marchewka, pomidorki cherry, mięta. Podawana z focaccią
orzo perlato, melanzane, zucchine, carote, pomodori ciliegini, menta. Servito con focaccia
pearl barley, eggplants, zucchini, carrots, cherry tomatoes, mint. Served with focaccia

SPINACINA

24 PLN

szpinak, orzeszki włoskie, gruszka, ser pecorino D.O.P. Podawana z focaccią
spinaci, noci, pera, pecorino romano D.O.P. Servito con focaccia
spinach, walnuts, pear, pecorino cheese D.O.P. Served with focaccia

CESAR SALAD

28 PLN

mix sałat, kurczak, kukurydza, grzanki z chleba, ser grana padano D.O.P., dressing. Podawana z focaccią.
insalata, straccetti di petto di pollo, mais, crostini di pane, grana padano D.O.P., dressing. Servito con focaccia.
salad mix, chicken strips, corn, croutons of bread, grana padano cheese D.O.P., dressing. Served with focaccia.

TONNARELLA

30 PLN

mix sałat, pomidorki cherry, czarne oliwki, jajka, orzeszki włoskie, tuńczyk, płatki
sera grana padano, D.O.P. Podawana z focaccią
insalata, pomodori ciliegini, olive nere, uovo sodo, noci, tonno, scaglie di grana padano D.O.P. Servito con focaccia
salad mix, cherry tomatoes, black olives, eggs, walnuts, tuna, grana padano cheese D.O.P. Served with focaccia

TARTARE DI TONNO

46 PLN

tatar z tuńczyka, mozzarella di bufala campana D.O.P., sos z papryki i kaparów, skórka cytryny		
tartara di tonno, mozzarella di bufala campana D.O.P., salsa di peperoni e capperi, zest di limone
tuna tartare, buffalo mozzarella D.O.P., peppers and capers cream, lemon zest

PRZEKĄSKI CIEPŁE
FRITTI E CONTORNI
HOT ENTREES

FRITTO MISTO

24 PLN

zeppole, kulki ryżowe, krokiety ziemniaczane, krokiety makaronowe
zeppulelle, arancini di riso, crocchè di patate, frittatine di pasta
zeppole, rice arancini, potato’ s croquettes, pasta’s croquettes

PARMIGIANA DI MELANZANE

28 PLN

zapiekanka ze smażonych bakłażanów, sos pomidorowy, mozzarella, ser grana padano
D.O.P., bazylia. Podawana z focaccią							
melanzane fritte, passata di pomodoro, mozzarella, grana padano D.O.P., basilico. Servito con focaccia
fried eggplants, tomato sauce, mozzarella, grana padano cheese D.O.P., basil. Served with focaccia

							

ZUCCHINE ALLA PARMIGIANA

		

28 PLN

zapiekanka ze smażonej cukinii, wędzony ser scamorza, włoska szynka gotowana,
ser grana padano D.O.P.. Podawana na kremie beszamelowym. Podawana z focaccią		
parmigiana di zucchine fritte su letto di besciamella affumicata, prosciutto cotto, grana padano D.O.P.,
scamorza affumicata. Servito con focaccia
fried zucchini on bechamel cream, ham, grana padano cheese D.O.P., smoked scamorza cheese.
Served with focaccia

PANINO NAPOLETANO

26 PLN

neapolitańska, rustykalna i pieczona bułka z serem provola, włoską szynką gotowaną,
neapolitańskim salame, jajkiem gotowanym i serem grana padano D.O.P.

tipico panino napoletano con provola, prosciutto cotto, salame napoletano, uovo sodo, grana padano D.O.P.
neapolitan stuffed bread sandwich with provola cheese, ham, neapolitan salame, egg, grana padano cheese D.O.P.

PIZZE

wszystkie pizze są już polane oliwą, nie polecamy używać dodatkowej

PIZZE ROSSE Ø 30CM

(PIZZE Z SOSEM POMIDOROWYM)

FOCACCIA Ø 18/20 cm

14 PLN

ciasto do pizzy, sól, oregano
pizza dough, salt, oregano

MARINARA

24 PLN

sos pomidorowy, oregano, czosnek
pomodoro, origano, aglio
tomato sauce, oregano, garlic

MARGHERITA

26 PLN

sos pomidorowy, mozzarella fiordilatte, ser grana padano D.O.P. , bazylia
pomodoro, fiordilatte, grana padano D.O.P., basilico
tomato sauce, mozzarella fiordilatte, grana padano cheese D.O.P., basil

DIAVOLA

32 PLN

sos pomidorowy, mozzarella fiordilatte, pikantne salame, ser grana padano D.O.P., bazylia
pomodoro, fiordilatte, salame piccante, grana padano D.O.P., basilico
tomato sauce, mozzarella fiordilatte, spicy salame, grana padano cheese D.O.P., basil

CAPRICCIOSA

34 PLN

sos pomidorowy, mozzarella fiordilatte, czarne oliwki, pieczarki, włoska szynka gotowana,
ser grana padano D.O.P., bazylia
pomodoro, fiordilatte, olive nere, funghi, prosciutto cotto, grana padano D.O.P., basilico
tomato sauce, mozzarella fiordilatte, black olives, mushrooms, ham, grana padano cheese D.O.P., basil

MARINARA CON SCAROLE

34 PLN

sos pomidorowy, neapolitańska cykoria, czosnek, czarne oliwki, anscua
pomodoro, scarola, aglio, olive nere, acciughe
tomato sauce, escarole, garlic, black olives, anchovies

NAPOLETANA

32 PLN

sos pomidorowy, anscua, kapary, oregano, mozzarella fiordilatte
pomodoro, acciughe, capperi, origano, fiordilatte
tomato sauce, anchovies, capers, oregano, mozzarella fiordilatte

PULCINELLA

34 PLN

sos pomidorowy, mozzarella fiordilatte, neapolitańskie salame, ser ricotta, ser grana padano D.O.P.
pomodoro, fiordilatte, salame napoletano, ricotta, grana padano D.O.P.
tomato sauce, mozzarella fiordilatte, neapolitan salame, ricotta cheese, grana padano cheese D.O.P.

BUFALINA

36 PLN

sos pomidorowy, mozzarella di bufala Campana D.O.P., ser grana padano D.O.P., bazylia
pomodoro, mozzarella di bufala campana D.O.P., grana padano D.O.P., basilico
tomato sauce, buffalo mozzarella D.O.P., grana padano cheese D.O.P., basil

MULIGNANA

36 PLN

parmigiana z bakłażanów, sos pomidorowy, mozzarella fiordilatte,
ser grana padano D.O.P., bazylia

parmigiana di melanzane, pomodoro, fiordilatte, grana padano D.O.P., basilico
eggplant’s parmigiana, tomato sauce, mozzarella fiordilatte, grana padano cheese D.O.P., basil

CALABRESE

36 PLN

sos pomidorowy, bakłażany, nduja calabrese, mozzarella fiordilatte, wędzony ser provola,
ser grana padano cheese D.O.P., bazylia
pomodoro, melanzane, nduja calabrese, fiordilatte, provola, grana padano D.O.P., basilico
tomato sauce, eggplants, nduja calabrese, mozzarella fiordilatte, smoked provola cheese,
grana padano cheese D.O.P., basil

PIZZE BIANCHE Ø 30CM (PIZZE BEZ SOSU POMIDOROWEGO)
SFIZIOSA

32 PLN

pomidorki cherry, mozzarella fiordilatte, rukola, płatki sera grana padano D.O.P.
pomodori ciliegini, fiordilatte, rucola, scaglie di grana padano D.O.P.
cherry tomatoes, mozzarella fiordilatte, arugola, grana padano cheese D.O.P.

FILETTO

32 PLN

pomidorki cherry, mozzarella di bufala campana D.O.P., mozzarella fiordilatte,
bazylia, ser grana padano D.O.P.

pomodori ciliegini, mozzarella di bufala campana D.O.P., fiordilatte, basilico, grana padano D.O.P.
cherry tomatoes, buffalo mozzarella D.O.P., mozzarella fiordilatte, basil, grana padano cheese D.O.P.

QUATTRO FORMAGGI

32 PLN

ser ricotta, mozzarella fiordilatte, wędzony ser provola, ser gorgonzola D.O.P., ser grana padano D.O.P.
ricotta, fiordilatte, provola affumicata, gorgonzola D.O.P., grana padano D.O.P.
ricotta cheese, smoked provola cheese, mozzarella fiordilatte, gorgonzola cheese
D.O.P., grana padano cheese D.O.P.

VEGETARIANA

32 PLN

bakłażany, papryka kolorowa, pieczarki, czarne oliwki, mozzarella fiordilatte, ser grana padano D.O.P.
melanzane, peperoni, funghi, olive nere, fiordilatte, grana padano D.O.P.
eggplants, peppers, mushrooms, black olives, mozzarella fiordilatte, grana padano cheese D.O.P.

PATACICCIA

34 PLN

włoska biała kiełbasa, pieczone ziemniaki, pieczarki, mozzarella fiordilatte, wędzony ser provola,
ser grana padano D.O.P.
salsiccia, patate, funghi, fiordilatte, provola, grana padano D.O.P.
italian white sausage, baked potatoes, mushrooms, mozzarella fiordilatte, smoked provola cheese, grana padano cheese D.O.P.

SALSICCIA E FRIARIELLI

36 PLN

neapolitańska rzepa brokułowa, włoska biała kiełbasa, mozzarella fiordilatte,
ser grana padano D.O.P.

friarielli, salsiccia, fiordilatte, grana padano D.O.P.
“friarielli” broccoli rabe, italian white sausage, mozzarella fiordilatte, grana padano cheese D.O.P.

TERRA MIA

36 PLN

pomidorki cherry, bakłażany, włoska biała kiełbasa, mozzarella di bufala campana D.O.P.,
ser grana padano D.O.P.
pomodorini ciliegini, melanzane, salsiccia, mozzarella di bufala campana D.O.P., grana padano D.O.P.
cherry tomatoes, eggplants, italian white sausage, buffalo mozzarella D.O.P., grana padano cheese D.O.P.

REALE

38 PLN

pomidorki cherry, mozzarella di bufala campana D.O.P., rukola, szynka parmeńska, płatki
sera grana padano D.O.P.

pomodori ciliegini, mozzarella di bufala campana D.O.P., rucola, prosciutto di parma, scaglie di grana padano D.O.P.
cherry tomatoes , buffalo mozzarella D.O.P., arugola, parma ham, grana padano cheese D.O.P.

TARTUFO

38 PLN

krem truflowy, pieczarki, mozzarella fiordilatte, szynka parmeńska, płatki sera grana padano D.O.P.
crema al tartufo, funghi, fiordilatte, prosciutto crudo, scaglie di grana padano D.O.P.
truffles cream, mushrooms, mozzarella fiordilatte, parma ham, grana padano cheese D.O.P.

SPACCANAPOLI
rukola, pomidorki cherry, szynka włoska gotowana, mozzarella fiordilatte,
ser ricotta, płatki sera grana padano D.O.P.

34 PLN

rucola, pomodori ciliegini, prosciutto cotto, fiordilatte, ricotta, scaglie di grana padano D.O.P.
arugola, cherry tomatoes, ham, mozzarella fiordilatte , ricotta cheese, grana padano cheese D.O.P.

PIZZE SPECIAL

pizze z wyjątkowymi składnikami

RAGÙ

40 PLN

neapolitański mięsny sos ragu, mozzarella fiordilatte, ser provola, ser ricotta, ser grana padano D.O.P.,
świeżo mielony pieprz
ragu’ napoletano, fiordilatte, provola, ricotta, grana padano D.O.P., pepe fresco macinato
neapolitan ragu’ sauce, mozzarella fiordilatte, provola cheese, ricotta cheese, grana padano cheese D.O.P., pepper

MATTIA’S SPECIAL

42 PLN

krem truflowy, chrupiące chipsy z włoskiego specku, ser stracciatella z mozzarella di
bufala D.O.P., rukola, ser grana padano D.O.P.
crema al tartufo, chips di speck croccanti, stracciatella di bufala D.O.P., rucola, grana padano D.O.P.
truffles cream, crunchy chips made from italian speck, buffalo stracciatella cheese D.O.P., arugola,
grana padano cheese D.O.P.

NERANO

42 PLN

krem z cukinii, mozzarella fiordilatte, chips z cukinii, włoski boczek, ser grana padano D.O.P.
crema di zucchine, fiordilatte, chips di zucchine, pancetta, grana padano D.O.P.
zucchini cream, mozzarella fiordilatte, zucchini chips, italian bacon, grana padano cheese D.O.P.

CROCCHÈ

42 PLN

włoska szynka gotowana, krokiety ziemniaczane, mozzarella fiordilatte, ser ricotta, kruszone
pistacje, ser grana padano D.O.P.
prosciutto cotto, crocchè di patate, fiordilatte, ricotta, granella di pistacchio, grana padano D.O.P.
ham, potato croquettes, mozzarella fiordilatte, ricotta cheese, pistachio crumb, grana padano cheese D.O.P.

CALZONI

pieczone lub smażone

(czas oczekiwania na calzone smażone może się wydłużyć do 25 min.)

CALZONI al forno o fritti

(l’ attesa per il calzone fritto può protrarsi fino a 25 min.)

CALZONI baked or fried

(waiting time for fried calzone could be 25 min.)

CALZONE CLASSICO

34 PLN

ser ricotta, mozzarella fiordilatte, sos pomidorowy, ser grana padano D.O.P., bazylia
ricotta, fiordilatte, pomodoro, grana padano D.O.P., basilico
ricotta cheese, mozzarella fiordilatte, tomato sauce, grana padano cheese D.O.P., basil

CALZONE CON PROSCIUTTO

36 PLN

ser ricotta, mozzarella fiordilatte, włoska szynka gotowana, sos pomidorowy,
ser grana padano D.O.P., bazylia
prosciutto cotto, ricotta, fiordilatte, pomodoro, grana padano D.O.P., basilico
ricotta cheese, ham, mozzarella fiordilatte, tomato sauce, grana padano cheese D.O.P., basil

CALZONE “RIAVOLA”

36 PLN

ser ricotta, sos pomidorowy, mozzarella fiordilatte, pikantne salame, ser grana padano D.O.P.
ricotta, pomodoro, fiordilatte, salame piccante, grana padano D.O.P.
ricotta cheese, tomato sauce, mozzarella fiordilatte, spicy salame, grana padano cheese D.O.P.

CALZONE CON SALAME

36 PLN

ser ricotta, sos pomidorowy, mozzarella fiordilatte, neapolitańskie salame, ser grana padano D.O.P.
ricotta, pomodoro, fiordilatte, salame napoletano, grana padano D.O.P.
ricotta chesse, tomato sauce, mozzarella fiordilatte, neapolitan salame, grana padano cheese D.O.P.

CALZONE SCAROLE

36 PLN

neapolitańska cykoria**, ser ricotta, czarne oliwki, kapary, anscua,
mozzarella fiordilatte, ser grana padano D.O.P.
scarole, ricotta, capperi, olive nere, acciughe, fiordilatte, grana padano D.O.P.
escarole, ricotta cheese, black olives, anchovies, mozzarella fiordilatte, capers, grana padano cheese D.O.P.
*CALZONE SMAŻONE/FRITTO/FRIED + 2 PLN

PANUOZZI

PANUOZZI
PIZZA SANDWICHES

COTTO

28 PLN

szynka włoska gotowana, mozzarella fiordilatte, rukola, pomidorki cherry
prosciutto cotto, fiordilatte, rucola, pomodori ciliegini
ham, mozzarella fiordilatte, arugola, cherry tomatoes

CRUDO

34 PLN

szynka parmeńska, mozzarella fiordilatte, rukola, pomidorki cherry 					
prosciutto crudo, fiordilatte, rucola, pomodori ciliegini
parma ham, mozzarella fiordilatte, arugola, cherry tomatoes					

PANUOZZO ALLA SOFIA

34 PLN

zapiekanka z bakłażanów, mozzarella fiordilatte, bazylia

parmigiana di melanzane, fiordilatte, grana padano D.O.P., basilico
eggplant’s parmigiana, mozzarella fiordilatte, grana padano cheese D.O.P., basil

PANUOZZO SALSICCIA E FRIARIELLI
włoska biała kiełbasa, neapolitańska rzepa brokułowa, mozzarella fiordilatte
salsiccia, friarielli, fiordilatte
italian white sausage, “friarielli” broccoli rabe, mozzarella fiordilatte

34 PLN

ŚWIEŻE MAKARONY
PASTA FRESCA
FRESH PASTA

SPAGHETTI ALLA CARBONARA

30 PLN

żółtka jaj, guanciale, pieprz, ser grana padano D.O.P.
eggs, italian guanciale, pepper, grana padano cheese D.O.P.

PASTA PATATE E PROVOLA

32 PLN

ziemniaki, włoska biała kiełbasa, guanciale, wędzony ser provola, ser grana padano D.O.P.
potatoes, italian white sausage, italian guanciale, smoked provola cheese, grana padano cheese D.O.P.

PACCHERI ALLA GENOVESE

32 PLN

sos cebulowy na mięsie wołowo-wieprzowym (gotowany przez 6 godzin),sergranapadanoD.O.P.
long cooked onion with pulled pork and beef, grana padano cheese D.O.P.

PACCHERI AL RAGÙ NAPOLETANO

32 PLN

sos pomidorowy z czerwonym winem, mięsem wołowo-wieprzowym
(gotowanym przez 8 godzin), ser grana padano D.O.P.

long cooked tomato sauce with pulled pork and beef, red wine, grana padano cheese D.O.P.

PACCHERI PEPERONI E PROVOLA

32 PLN

sos z papryki, wędzony ser provola, ser grana padano D.O.P.

creamy red pepper sauce, smoked provola cheese, grana padano cheese D.O.P.

SPAGHETTI ALLA NERANO

32 PLN

sos ze smażonej cukinii i sera provolone del monaco, ser grana padano D.O.P., świeży pieprz

creamy sauce with fried zucchini and provolone del monaco cheese, grana padano cheese D.O.P., black pepper

TAGLIATELLE ALLA BOSCAIOLA

36 PLN

włoska biała kiełbasa, podgrzybki, sos truflowy, białe wino, ser grana padano D.O.P.
italian white sausage, mushrooms, truffles cream, white wine, grana padano cheese D.O.P.

SPAGHETTI AL PESTO

36 PLN

świeży sos pesto (bazylia, orzechy pinii, czosnek, oliwa extra virgin, ser grana padano D.O.P.)
fresh pesto sauce (basil, pine nuts, garlic, extra virgin oil, grana padano cheese D.O.P.)

DRUGIE DANIA

SECONDI PIATTI
MAIN DISHES

SALSICCIA E FRIARIELLI

36 PLN

neapolitańska rzepa brokułowa, włoska biała kiełbasa, podawane z focaccią
“friarielli” broccoli rabe, italian white sausage, focaccia bread

BACCALÀ ALLA NAPOLETANA

42 PLN

smażony dorsz z pomidorkami, oliwki, kapary, bazylia, pietruszka. Podawane z focaccią
merluzzo fritto con pomodorini, olive, capperi, basilico e prezzemolo. Servito con focaccia
fried codfish with tomatoes, olives, capers, basil and parsley. Served with focaccia

INVOLTINI DI MAIALE E TARTUFO

48 PLN

roladki wieprzowe zawijane w boczku, podawane na pure ziemniaczanym z sosem truflowym
involtini di maiale avvolti nella pancetta serviti con pure di patate e crema al tartufo
bacon wrapped pork with potato puree and truffle cream

DESERY
DOLCI
DESSERTS

SFOGLIATELLA NAPOLETANA
RICCIA/FROLLA

13 PLN

ciasto kruche lub francuskie z ricottą, owocami kandyzowanymi i cynamonem
french or puff pastry with ricotta cheese, candied fruits and cinnamon

IL BABÀ

18 PLN

neapolitańskie ciasto drożdżowe nasączone rumem, podawane ze świeżą bitą śmietaną oraz
truskawkami lub nutellą
dolce tradizionale napoletano bagnato con rum servito con panna fresca e fragole o panna e nutella
neapolitan traditional yeast cake soaked in rum served with fresh whipped cream and strawberries or nutella

TRIS DI PANNA COTTA

20 PLN

panna cotta pistacjowa, panna cotta klasyczna, panna cotta malinowa
panna cotta al pistacchio, panna cotta classica, panna cotta ai lamponi
pistachios panna cotta, classic panna cotta, raspberry panna cotta

RICOTTA E PERA

20PLN

kruche ciasto migdałowe z kremem z sera ricotty i gruszkami
pasta frolla alle mandorle con crema di ricotta e pere
puff almond pastry with ricotta cheese and pears

CHEESECAKE OREO
cheesecake oreo z nutellą i serem ricotta

torta oreo con nutella e ricotta
oreo cheesecake with nutella and ricotta cheese

20 PLN

DESERY
DOLCI
DESSERTS

TIRAMISÙ

18 PLN

tiramisu’ polewane nutellą
tiramisu’ con nutella
tiramisu’ with nutella

NUTELLOTTA

24 PLN

małe calzone z nutellą, cukrem pudrem i świeżą bitą śmietaną
calzone con nutella, panna fresca montata e zucchero a velo
nutella pizza bread with fresh whipped cream and powdered sugar

BON-BON*

24 PLN

smażone kulki pizzowe z nutellą i cukrem pudrem
palline di pizza fritte con nutella e zucchero a velo
fried pizza balls with nutella and powdered sugar

*(czas oczekiwania może się wydłużyć do 30 min.)
*(l’attesa può protrarsi fino a 30 min.)
*(waiting time could be 30 min.)

FIOCCO DI NEVE

9 PLN

mała bułeczka drożdżowa z kremem z ricotty z mleka bawolicy
brioscina con crema di ricotta di bufala
small french brioche with cream made of buffalo ricotta cheese

FIOCCO DI NEVE AL PISTACCHIO
mała bułeczka drożdżowa z kremem z ricotty z mleka bawolicy i pistacją
brioscina con crema di ricotta di bufala e pistacchio
small french brioche with cream made of buffalo ricotta cheese and pistachios

11 PLN

NAPOJE
BEVANDE
DRINKS

NAPOJE ZIMNE
BEVANDE FREDDE
COLD DRINKS
Coca-cola / Coca-cola Zero / Fanta / Sprite /Tonic Kinley 250 ml.
Woda Kropla Beskidu niegaz. 330 ml.
Woda Kropla Delice gaz 330 ml.
Woda niegazowana/gazowana (Levico) 750 ml.
Fuzetea cytryna/brzoskwinia 250 ml.
Cappy (jabłko, pomarańcza, grejpfrut) 250 ml.
Burn 250 ml.
Sok pomarańczowy świeżo wyciskany 300 ml.
Świeża domowa lemoniada 250/500/1000 ml.

8 PLN
6 PLN
6 PLN
16 PLN
8 PLN
8 PLN
10 PLN
13 PLN
8/15/28 PLN

WŁOSKIE NAPOJE
BEVANDE ITALIANE
ITALIAN SOFT DRINKS
Soki owocowe YOGA (brzoskwinia, gruszka) 200 ml.
Napój Polara (chinotto, limonata siciliana, mandarino verde, arancia rossa) 275 ml.

NAPOJE CIEPŁE
BEVANDE CALDE
HOT DRINKS
caffè espresso
caffè schiumato
doppio caffè espresso
cappuccino
caffè americano
caffè latte
caffè corretto (sambuca)
caffè decaffeinato
gorąca czekolada/ cioccolata calda/ hot chocolate
herbata /tè /tea (zapytaj obsługę o dostępne smaki)

8 PLN
10 PLN

8 PLN
9 PLN
12 PLN
10 PLN
9 PLN
10 PLN
12 PLN
12 PLN
12 PLN
10 PLN

NAPOJE BEZALKOHOLOWE
Prosecco
Spritz
Żywiec 0,0% 330 ml.
Radler Warka 0,0% 500 ml (zapytaj obsługę o dostępne smaki)
Mojito
Grzane wino/Mulled wine

18 PLN
22 PLN
12 PLN
12 PLN
20 PLN
14 PLN

PIWO ŻYWIEC KUFLOWE
BIRRA ŻYWIEC ALLA SPINA
ŻYWIEC DRAFT BEER
kuflowe 330 ml
kuflowe 500 ml

8 PLN
10 PLN

PIWA BUTELKOWE
BIRRA IN BOTTIGLIA
BOTTLED BEER
Heineken 500 ml.
Corona 335 ml.
Paulaner hefe 500 ml.
Paulaner Dunkel (piwo ciemne) 500 ml.
Nastro azzurro 330 ml.
Nastro azzurro 660 ml.
Moretti 330 ml.
Moretti 660 ml.
Peroni 330 ml.
Peroni 660 ml.
Ichnusa filtrata 330 ml.
Ichnusa non filtrata 330 ml.
Żywiec APA 500 ml.
Żywiec Białe 500ml.

12 PLN
12 PLN
12 PLN
12 PLN
12 PLN
20 PLN
10 PLN
18 PLN
10 PLN
18 PLN
12 PLN
14 PLN
12 PLN
12 PLN

WINA WŁOSKIE/kieliszek
VINI/calice
WINE/glass
Prosecco 150ml
Falanghina 150ml
Aglianico 150ml
Passito di Pantelleria “BenRyè” (wyjątkowe wino deserowe) 40 ml
Vino della casa bianco o rosso
wino domowe białe lub czerwone/ home-made wine red or white
Vino della casa caraffa 0,5 l.
wino domowe w karafce 0,5 l./ home-made wine in carafe 0,5 l.
Vino della casa caraffa 1 l.
wino domowe w karafce 1 l./ home-made wine in carafe 1 l.
Grzane wino/Mulled wine

18 PLN
19 PLN
22 PLN
30 PLN
14 PLN
26 PLN
50 PLN
14 PLN

WÓDKA
Finlandia 500 ml.
Finlandia 40 ml.
Wyborowa 500 ml.
Wyborowa 40 ml.

160 PLN
11 PLN
100 PLN
8 PLN

WHISKEY
Jack Daniels 40 ml.
Johnnie Walker Red Label 40 ml.
Grant’s 40 ml.
Bushmills (10 letnie) 40 ml.

18 PLN
16 PLN
16 PLN
24 PLN

COGNAC
Hennessy 40 ml.

16 PLN

GIN
Bombay Sapphire 40 ml.

16 PLN

RUM
Havana Club 3 años
Havana Club 7 años

16 PLN
18 PLN

GRAPPE BARRICATE
Grappa Marzadro “La trentina morbida” 40 ml.
Grappa Marzadro” Le Diciotto Lune” 40 ml.
Grappa Marzadro “Le Giare Amarone” ( leżakowana 3 lata w dębowych beczkach) 40 ml.

24 PLN
28 PLN
34 PLN

AMARI
Amaro Negroni
Amaro Lucano
Amaro Jefferson

18 PLN
18 PLN
24 PLN

DRINKS
Aperol spritz
Campari spritz
Campari orange
Martini bianco
Gin&Tonic Kinley
Mojito cubano
Negroni

24 PLN
22 PLN
20 PLN
16 PLN
22 PLN
24 PLN
24 PLN

LIKIERY
Limoncello
Meloncello
Crema al pistacchio
Amaretto Negroni
Sambuca Lucano
Bombardino

12 PLN
18 PLN
18 PLN
16 PLN
16 PLN
18 PLN

Prosecco Exclusive Millesimato Brut
Veneto – Wenecja Euganejska
Degustacja i dopasowywanie
Kolor słomkowo-żółty z zielonymi refleksami. Małe,
elegancki bąbelki. Świeże aromaty cytrusowe oraz
kwiatowe z rozpoznawalnymi nutami kwiatów lipy.
W ustach rześkie, dające wrażenie chrupkości. Długi, bardzo
przyjemny finał. Dopasowanie do potraw: Doskonałe jako
aperitif, a także podawane z owocami morza.

Producent
Nazwa

Balbinot

Apelacja

DOC

Region

Veneto – Wenecja Euganejska

Prosecco Rose’ Millesimato Brut

Degustacja i dopasowywanie
“Świeże,
pełne,
eleganckie
wino
z
wyczuwalną
delikatną
goryczką.
Zgaszony różowy kolor z wyczuwalnymi nutami
leśnych owoców. Doskonale sprawdzi się jako aperitif
lub jako pairing do owoców morza oraz białych mięs. “
cena
90 PLN

Brut
Veneto – Wenecja Euganejska
Degustacja i dopasowywanie

Producent
Nazwa

Contadi Castaldi
Franciacorta Brut

Apelacja

DOCG

Region

Lombardia

Degustacja i dopasowywanie
Kolor słomkowo-żółty z zielonymi refleksami. Małe,
elegancki bąbelki. Świeże aromaty cytrusowe oraz
kwiatowe z rozpoznawalnymi nutami kwiatów lipy.
W ustach rześkie, dające wrażenie chrupkości.
Długi, bardzo przyjemny finał. Dopasowanie do
potraw: Doskonałe jako aperitif, a także podawane z
owocami morza.
cena
160 PLN

WINA Z KAMPANII
Producent

Fontana Vecchia

Nazwa

Falanghina Benevento

Apelacja

IGT

Region

Kampania

Degustacja I dopasowywanie

80 PLN

Producent

Fontana Vecchia

Nazwa

Fiano del Sannio

Apelacja

DOP

Region

Kampania

Degustacja I dopasowywanie

100 PLN

Producent
Nazwa

MASTROBERARDINO

Apelacja

DOC

Region

Kampania

Lacryma Christi del Vesuvio Bianco

Degustacja i dopasowywanie
“Lacryma Christi, czyli łzy Chrystusa, to bardzo zrównoważone
wino z wyczuwalną mineralnością wulkanicznego podłoża
Wezuwiusza. Legenda głosi, że gdy Lucyfer wykradł kawałek
nieba nad Zatoką Neapolitańską pogrążony w smutku Chrystus
zapłakał, a jego łzy przemieniły się w wino Lacryma Christi.
Doskonale wyczuwalne aromaty brzoskwiń, gruszki oraz lukrecji
z nutami mineralnymi idealnie pasują do przekąsek typu finger
food i dań na bazie owoców morza.”
cena
110 PLN
Producent
Nazwa

MASTROBERARDINO

Apelacja

GRECO DI TUFO DOCG

Region

Kampania

NOVASERRA

Degustacja i dopasowywanie
“Bardzo bogate aromaty moreli, gruszki, jabłka, cytrusów,
migdałów z wyczuwalnymi nutami szałwii. Doskonale
zbalansowana kwasowość, wyczuwalna mineralność.
Dopasowanie do potraw: Świetne do białych
mięs, owoców morza, roślin strączkowych,
wszystkich dań rybnych, a zwłaszcza ryb
smażonych. Idealne do risotto z grzybami.”
cena
160 PLN

WINA CZERWONE
Producent

Fontana Vecchia

Nazwa

Aglianico Benevento

Apelacja

IGP

Region

Kampania

Degustacja I dopasowywanie

Dopasowanie do potraw: Pasuje do dań na bazie
warzyw, makaronów oraz mięsa czerwonego.
80 PLN

Producent
Nazwa

MASTROBERARDINO

Apelacja

DOC

Region

Kampania

Lacryma Christi del Vesuvio Rosso

Degustacja i dopasowywanie
“Aromaty czereśni, śliwki z nutami przypraw pieprzu,
goździków.
Wyczuwalna
ciekawa
mineralność
oraz aromaty wędzenia. Dopasowanie do potraw:
Wędliny, sery zarówno świeże jak i leżakowane, zupy strączkowe,
mięsa czerwone. Doskonałe pasuje do włoskich klasyków
takich jak pizza czy makaron z pomidorami.”
cena
130 PLN
Producent
Nazwa

MASTROBERARDINO

Apelacja

TAURASI DOCG

Region

Kampania

Radici TAURASI DOCG

Degustacja i dopasowywanie
“Kolor głęboki rubinowy. Bukiet złożony i intensywny, który
przywodzi na myśl aromaty czereśni, fiołków, czerwonych
owoców. W ustach okrągłe i eleganckie. Wyczuwalna śliwka,
truskawka i aromaty przyprawowe. Dopasowanie do potraw:
Świetnie łączy się z truflami, prawdziwkami, serami
sezonowanymi. Podajemy również do mięs czerwonych oraz
pikantnych dań.”
cena
270 PLN

Producent

Perlage

Nazwa
Chardonnay BIO&Vegan
Producent
Ciù Ciù
Apelacja
IGT
Nazwa
“Oris” Falerio Bio & Vegan
Region
Veneto
Apelacja
DOP
Degustacja I dopasowywanie
Region
Marche
Degustacja iI dopasowywanie
Słomkowo żółty kolor, z zielonkawymi refleksami.
Wyczuwalne są aromaty cytrusów, świeżych i
aromatycznych
białych owoców. Na podniebieniu jest
morza.
idealnie zaokrąglone, świeże i zmysłowe.
90 PLN
cena
80 PLN
Producent
Producent
Nazwa
Nazwa
Apelacja
Apelacja

Terre Magre
Terre Magre
Pinot Grigio
Pinot Grigio
DOC
DOC

Region
Region

Friuli
Camapania

Degustacja I dopasowywanie
Degustacja iI dopasowywanie
Intensywny i błyszczący słomkowo żółty kolor.
Elegancki zapach, przepełniony aromatami kwiatów
pomarańczy, ze świeżymi nutami jabłka, gruszki
i egzotycznych owoców, z nieznacznymi nutami
suszonych owoców. W smaku delikatnie wytrawne,
z sosem
pomidorowym
(baccalà in umido).
pełne
oraz
aksamicie gorzkawe.
100 PLN

cena
100 PLN
DONNAFUGATA

Producent
Nazwa
Producent
Apelacja

Ca MaiolSicilia DOC

Nazwa
Region

“Presrtige”
Lugana
Sycylia

Anthìlia

Apelacja
DOP
Degustacja i dopasowywanie
Region
Lombardia
“Świeże, złożone wino charakteryzuje odpowiednia struktura
iDegustacja
mineralność.I dopasowywanie
Wyczuwalne są w nim nuty owoców o białym
miąższu (gruszka, nektarynka) oraz lekki aromat grejpfruta.
Ciekawostka: Etykietka obrazuje twarz tajemniczej kobiety
uciekającej, jak cały naród Elymianów. Anthilia to nazwa nadana
w epoce rzymskiej dla obszaru Rocca di Entella, w gminie
Contessa Entellina. Dzisiaj Anthilia to wino, które identyfikuje się
z antycznym terenem, na jakim się zarysowało. Jest również
pierwszym, jakie zostało stworzone przez winnicę, a pozostaje
z makaronem
lubwielu
risotto.koneserów. Dopasowanie do potraw:
do
dzisiaj w sercu
Idealne w połączeniu z lekko wędzonymi rybami, tuńczykiem,
skorupiakami oraz wszystkimi rodzajami makaronów.”
110 PLN

cena
110 PLN

Producent

Ca Maiol

Nazwa

Prestige

Apelacja

DOP

Region

Lombardia

Degustacja I dopasowywanie

z makaronem lub risotto
.
120 PLN

Producent
Nazwa

DONNAFUGATA

Apelacja

Sicilia DOC

Region

Sycylia

Lighea Zibibbo

Degustacja i dopasowywanie
“Błyszczący słomkowo żółty kolor, z zielonkawymi refleksami.
Oferuje przyjemny i bogaty bukiet, gdzie wyczuwalne są
nuty kwiatów owoców cytrusowych. Łączy również aromaty
brzoskwinii i śródziemnomorskiej makii. Na podniebieniu
odnajdziemy idealnie złożony smak, z pojawiającą się miłą
mineralnością. Ciekawostka: „Pomiędzy zachodem słońca,
a morską wodą, przepływa złotowłosa syrena, z szeroko
otwartymi zielonymi oczyma… „ – tak właśnie opisuje to
szczególne wino Giuseppe Tomasi z Lampeduzy. Jego
opowieść dała początek Lighea, jako aromatycznego i
innowacyjnego wina, przede wszystkim z oryginalną etykietą.
Dopasowanie do potraw: Pasuje do świeżych ryb, smażonych
potraw oraz sałatek.”
cena
150 PLN

WINA CZERWONE
Producent
Producent

Colomba
Bianca
Vinum

Nazwa
Nazwa

Nero D’Appassimento
Avola Vitese

Apelacja
Apelacja

DOC IGP

Region
Sicilia Apulia
Region
Degustacja I dopasowywanie
Degustacja i dopasowywanie
“Intensywny rubinowy kolor z fioletowymi niuansami.
Bogaty i intensywny bukiet przepełniony dojrzałymi
i onutami
śliwek
oraz lekkiej
konfitury.
Pełne,
-owocami
nowoczesne
eleganckiej,
a zarazem
strukturze.
długotrwałe oraz mocno owocowe. Delikatnie słodkie, z
długą końcówką. Dopasowanie do potraw: Idealnie łączy
się z daniami na bazie czerwonego mięsa, aromatycznych
past, czy przystawkami złożonymi z dojrzałych serów.”
80 cena
PLN

80 PLN

Producent
Terre Magre
Producent
Terre Magre
Nazwa
Pinot Nero
Nazwa
Pinot Nero
Apelacja
DOC
Apelacja
DOC
Region
Friuli
Region
Friuli
Degustacja i dopasowywanie
Degustacja I dopasowywanie

100 PLN
100 PLN

Producent
Nazwa

DONNAFUGATA

Apelacja

Sicilia DOC

Region

Sycylia

Sedàra Nero d’Avola

Degustacja i dopasowywanie
“Winoświeżeiprzyjemne,prezentujesłodkibukietzintensywnymi
aromatami owoców z czerwonym miąższem (czereśnie), z
pojawiającymi się nutami kwiatów róży. W ustach odnajdziemy
idealną ciągłość smaku i węchu, z ożywionymi aromatami
przypraw i świeżą kwasowością. Ciekawostka: Nazwa pochodzi
od nazwiska rodziny Angeliki, w wykonaniu niesamowitej
Claudii Cordinale w filmie “Lampart” Luchino Visconti, a to wino
wprowadza w samo serce miękkiej rzeczywistości. Etykietka
ukazujewinnicęContessaEntellinaoraztereny,gdziezakorzenione
są autochtoniczne szczepy wina Sedara. Dopasowanie do potraw:
Świetnie pasuje do makaronów na bazie mięsnych sosów,
dań z czerwonym mięsem. Do spróbowania także ze świeżo
upieczonym tuńczykiem.”
cena
110 PLN
Producent

Produttori Manduria

Nazwa

LiricaPrimitivo di Manduria

Apelacja

DOP

Region

Apulia
Puglia

Degustacj aId opasowywanie
“Intensywnie rubinowy kolor, z granatowym odcieniem . Wyraźne
i złożone, z wyczuwalnymi nutami czerwonych owoców leśnych
takich jak czereśnie, jeżyny i maliny. Wytrawne, ciepłe, taniczne i
długotrwałe. Dopasowanie do potraw: Idealne z daniami na bazie
mięsa oraz przystawkami w formie dojrzałych serów.”

120 PLN

Producent

Ravazzi

Nazwa

Borioso Chianti Riserva

Apelacja

DOCG

Region

Toscana
Toskania

Degustacja I dopasowywanie

140 PLN

Producent
Nazwa

DONNAFUGATA

Apelacja

Etna Rosso DOC

Region

Sycylia

Dea Vulcano Etna Rosso

Degustacja i dopasowywanie
“Lekki rubinowy kolor. Dea Vulcano to wino o wyrafinowanych
nutach czerwonych owoców (dzikie truskawki) i fiołków.
Wyczuwalne przyprawy w postaci pieprzu i słodki smak tabaki.
Świeże, miękkie o zrównoważonym i soczystym finiszu.
Dopasowanie do potraw: Doskonale pasuje do przystawek,
takich jak wędliny i sezonowane sery oraz dań kuchni
śródziemnomorskiej. Świetnie sprawdzi się jako pairing do mięs
oraz roślin strączkowych.”
cena
150 PLN

WINO DESEROWE
Producent

Ben Ryé Zibibbo (Muscat of

Nazwa

Passito di Pantelleria

Apelacja

DOC

Region

Sycilya

Degustacja i dopasowywanie
Słodkie wino, ukazujące swoją niesamowitą osobowość i
głębię koloru, która prezentuje się w lśniącej bursztynowej
żółci. Po pierwszych intensywnych nutach moreli i
brzoskwini, zapachach ściga się ze słodkimi aromatami
suszonej figi oraz miodu, aromatycznych ziół i mineralnych
nut. Smak zachwyca swoją złożonością pomiędzy
fuzją słodyczy, przyjemnej miękkości, z końcówką
cena
pozostawiającą harmonijne nuty.
Dopasowanie do potraw:
Komponuje się idealnie z ziołowymi i dojrzewającymi
serami, ale również podrobami. W połączeniu także z
deserami na bazie ricotty, suszonymi owocami, ciastem
migdałowym czy czekoladą.
260 PLN

