
U dobrych ludzi odnajdziesz dobrą gościnę,
dobre wino i dobre towarzystwo

William Shakespeare

Drogi Gościu
serwowane u nas posiłki są świeże i przygotowywane na bieżąco. Czas oczekiwania na potrawę jest adekwatny
do jej smaku i jakości. Nie jesteśmy „barem szybkiej obsługi”. W przypadku wydłużonego czasu oczekiwania
w porze obiadowej, szczególnie w weekend, prosimy o wyrozumiałość.

Zapraszamy do naszych delikatesów z włoskimi winami
Zapytaj obsługę o Kartę Stałego Klienta

Zrób niespodziankę bliskiej osobie - zamów Voucher Podarunkowy
Oferta w dostawie, na wynos i menu lunchowe - szczegóły na ostatniej stronie oraz na www.balsamico.pl

          danie wegetariańskie     danie pikantne       nowość



Imprezy okolicznościowe

*
Oferta lunchowa

*
Catering

*
Uroczystości rodzinne

*
Spotkania firmowe

Zapraszamy do skorzystania
z naszej pełnej smaku oferty

Serwis od 8 osób – płatny 10% gotówką



ANTIPASTI / PRZYSTAWKI / STARTERS

ANTIPASTI FREDDI / PRZYSTAWKI ZIMNE / COLD STARTERS

Tagliere di formaggi Italiani

Deska oryginalnych włoskich serów, podawane w towarzystwie owocu Physalis, 
świeżej figi, ciemnych winogron i włoskich orzechów (dla 2 lub 4 osób)

Antipasti of original Italian cheese and fruit Physalis, fresh fig, dark grapes and 
Italian nuts (for 2 or 4 persons)

25 zł

Carpaccio di bresaola

Cienkie plastry z bresaoli (oryginalna włoska, suszona wołowina) na łożu z rukoli, 
skropione sokiem z cytryny, octem balsamicznym i oliwą extra vergine

Carpaccio with bresaola ( original Italian dried beef ) of salad rocked, lemon juice, 
balsamic vinegar and extra virgin olive oil

30 zł

Vitello tonnato

Cienkie plastry pieczonej cielęciny w kremie z tuńczyka, podawane ze świeżą bazylią i
kaparami

Thin slices of roast veal in creamy tuna sauce with fresh basil and capers

35 zł

Tartare di tonno

Tatar z polędwicy tuńczyka, zielonym ogórkiem i awokado

Tuna tartare with green cucumber and avocado

40 zł



ANTIPASTI CALDI / PRZYSTAWKI CIEPŁE / HOT STARTERS

Bruschetta alla Romana

Włoskie pieczywo zapieczone z pomidorkami, czosnkiem, oliwą z oliwek i bazylią

Italian bread grilled with tomatoes, garlic, olive oil and basil

12 zł

Focaccia con olio d'oliva, aglio e parmigiano

Wypiekany cienki placek drożdżowy skropiony oliwą z oliwek,
czosnkiem i parmezanem

Focaccia with olive oil, garlic and Parmesan

13 zł

Bruschetta con zucca arrosto

Włoskie pieczywo zapieczone z dynią, marynowaną gruszką, kozim serem rukolą i 
oprószone sezamem

Italian bread grilled with pumpkin, marinated pear, goat cheese, salad rocket and 
sesame

16 zł

Ravioli di zucca

Włoskie pierożki nadziewane dynią, polane masłkiem szałwiowy I posypane serkiem 
ricotta

Italian dumplings stuffed with pumpkin, topped with sage butter, sprinkled with 
cheese ricotta

22 zł



Prugna e gorgonzola rostata con pancetta e miele

Śliwka węgierka z gorgonzolą opiekana w plasterku boczku, serwowana z rukolą i 
pomidorkami cherry, skropiona jesiennym miodem i oprószona sezamem

Hungarian plum with gorgonzola roasted in bacon, served with salad rocket and 
cherry tomatoes, finished with autumn honey drizzle and sesame

25 zł

Frittelle di zucchine ricoperte con una vellutata salsa di funghi piemontese

Placuszki z cukinii pokryte aksamitnym sosem borowikowym rodem z Piemontu

Rösti zucchini pancakes with Italian porcini mushroom sauce

28 zł

Cozze con crostini di aglio e burro e salsa di zafferano

Świeże mule duszone w sosie szafranowym i białym winie,
serwowane z grzankami czosnkowymi

Fresh mussels steamed in saffron and white wine sauce,
served with grilled garlic bread

35 zł

Gamberi in salsa di aglio, burro e vino bianco con rucola

Krewetki królewskie z patelni w sosie maślano-winnym
z pomidorkami cherry i rukolą

Tiger prawns sautéed in butter and white wine sauce,
with cherry tomatoes and salad rocket

40 zł



INSALATE / SAŁATKI / SALADS

Insalata con pollo

Mix sałat, kurczak, pomidorki cherry, ogórek, kukurydza, mozzarella, grzanki,
sos cesarski

Mixed lettuces, chicken, cherry tomatoes, cucumber, corn, mozzarella, croutons, 
Caesar dressing

28 zł

Insalata con zucca arrosto

Sałatka z pieczonej dyni, na łożu z rukoli, kozim serem, płatkami migdałów, z sosem
z dynii, posypane białym sezamem

Roasted pumpkin, salad rocket, goat cheese, almond flakes with pumpkin sauce and 

sesame

29 zł

Insalata con funghi di ostrica

Mix sałat, boczniak z patelni smażony z czosnkiem i papryczką chilli, pieczona 
papryka, podsmażana cebulka, suszone pomidory, pestki z dyni, sos Trattoria 
Balsamico, płatki sera pecorino mignon 

Mixed lettuces, pan-fried oyster mushroom with garlic and chilli pepper, roasted 
pepper, fried onions, sun-dried tomatoes, pumpkin seeds, Trattoria Balsamico 
dressing and Pecorino mignon naturale cheese flakes

30 zł

Insalata calabrese

Mix sałat, suszone pomidory, bekon, ser kozi, parmezan, orzechy włoskie, sezam,
sos Trattoria Balsamico

Mixed lettuces, sun-dried tomatoes, bacon, goat cheese, Parmesan, walnuts, sesame, 
Trattoria Balsamico dressing

35 zł



MINESTRE / ZUPY / SOUPS

Crema di pomodoro con mozzarella e pesto genovese

Krem z pomidorów z kawałkami mozzarelli i kleksem z bazyliowego pesto

Creamy tomato soup with mozzarella and basil pesto

12 zł

Crema di zucca e carota

Krem z pieczonej dyni i marchewki z nutą imbiru i cynamonu, serwowany z kleksem 
kwaśnej śmietanki i prażonymi pestkami dyni

Roasted pumpkin and carrot cream soup, with a ginger and cinnamon note, served 
with a dollop of sour cream and roasted pumpkin seeds

14 z

Zuppa di funghi porcini

Aromatyczna zupa borowikowa gotowana z dodatkiem białego wina, serwowana z 
włoskimi kluseczkami chicche

Aromatic bolete mushrooms soup cooked with a little bit white wine, served with 
Italian chicche noodles pesto and aromatic parmesan, served with pasta

15 zł

Zuppa di pesce e frutti di mare piccante

Pikantna zupa rybna z owocami morza

Spicy fish soup with seafood

16 zł



PASTA / MAKARONY / PASTA

Penne con pomodori

Domowej roboty makaron penne z siekanymi pomidorami, płatkami chilli, czosnkiem i 
parmezanem

Homemade penne pasta with chopped tomatoes, chilli flakes, garlic and Parmesan

22 zł

Tagliatelle Primavera

Domowej roboty cienkie wstążki z papryką, cukinią i czerwoną cebulą, oprószone 
płatkami chilli I tymiankiem

Homemade tagliatelle with pepper, zucchini and red onion, chilli flakes, thyme 

26 zł

Maccheroncini con fungo marrone

Domowej roboty makaron maccheroncini w sosie śmietanowym, z brązową pieczarką, 
porem i serkiem mascarpone, oprószone parmezanem

Homemade maccheroncini pasta with brown mushroom, mascarpone cheese and leek in 
cream sauce, sprinkled with Parmesan

28 zł

Gnocchi di patate con funghi

Domowej roboty gnocchi ziemniaczane z borowikami, cebulą, pomidorkami cherry, 
śmietaną i parmezanem

Homemade gnocchi with porcini mushrooms, onion, cherry tomatoes, cream and 
Parmesan

29 zł



Strozzapreti con salame spagnolo piccante
Domowej roboty makaron strozzapreti z suszoną kiełbasą chorrizo, cebulą i czarnymi 
oliwkami w pikantnym sosie pomidorowym, oprószone parmezanem i natką pietruszki

Homemade strozzapreti pasta with dried chorrizo sausage and black olives in spicy 
tomato sauce, sprinkled with Parmesan

30 zł

Risotto con pollo, zucca arrostita e parmigiano

Risotto na bazie białego wina, z kurczakiem, pieczoną dynią i pomidorkami cherry, 
oprószone parmezanem

Risotto with chicken, roasted pumpkin, cherry tomatoes  and Parmesan

33 zł

Spaghetti alla carbonara

Domowej roboty spaghetti w sosie śmietanowym z boczkiem, cebulą,
jajkiem i parmezanem

Homemade spaghetti with cream sauce, bacon, onion, egg and Parmesan

34 zł

Gnocchi agli spinaci con peperoni colorati e pollo

Domowej roboty szpinakowe kluseczki gnocchi z kolorową papryką, kurczakiem, kozim 
serem, szalotką, czosnkiem i brokułami w delikatnym sosie śmietanowym

Homemade spinach gnocchi with peppers, chicken, goat cheese, shallots, garlic and 
broccoli in a delicate cream sauce

35 zł



Rigatoni al maiale speziato

Rigatoni z pikantną wieprzowiną w sosie pomidorowym , czarnymi oliwkami, suszonymi
pomidorami, posypane parmezanemi natką pietruszki

Rigatoni with spicy pork, tomato sauce, black olives, sun-dried tomatoes, Parmesan and
parsley

36 zł

Tagliatelle Alfredo

Domowej roboty cienkie wstążki z sosem śmietanowo-winnym, szynką parmeńską, 
suszonymi pomidorami, rukolą i parmezanem

Homemade tagliatelle with cream and white wine sauce, prosciutto di Parma,
sun-dried tomatoes, salad rocket and Parmesan

38 zł

Tagliatelle di pomodoro con gamberetti reali e asparagi alla salsa di zafferano e 
aneto

Domowej roboty pomidorowe tagliatelle w sosie śmietanowo-szafranowym, z 
krewetkami królewskimi, szparagi i pomidorki cherry, oprószone koperkiem

Homemade tagliatelle pomodoro pasta with tiger prawns in a cream and saffron sauce 
and asparagus, cherry tomatoes 

46 zł

Fusilloni al nero di seppia con frutti di mare, pomodorini e porro in salsa di 
aglio, burro e vino bianco

Domowej roboty czarne fusilloni z owocami morza (krewetki tygrysie,
mule, vongole, ośmiorniczki baby) z porem i pomidorkami cherry, w pikantnym sosie 
maślano-winnym

Homemade fusilloni nero with frutti di mare (tiger prawns, mussels, clams, baby 
octopus), leek and cherry tomatoes in a spicy butter and wine sauce

48 zł



SECONDI PIATTI / DANIA GŁÓWNE / MAIN DISHES

Petto di pollo al Martini Bianco servito con colorato gnocchi e carotine

Pierś z kurczaka flambirowana w Martini Bianco, serwowana z domowej roboty 
kolorowymi kluseczkami gnocchi i marchewką baby

Breast of chicken flambeed with Martini Bianco, served with colorful Italian gnocchi 
and baby carrots

35 zł

Spezzatino di vitello dal Valdarno

Gulasz cielęcy w sosie pieprzno-winnym rodem z Valdarno, serwowany z włoskimi 
kluseczkami gnocchi

Veal stew in pepper and wine sauce straight from Valdarno, served with Italian 
gnocchi

36 zł

Filetto di maiale con salsa di funghi, con purea di mele e verdure glassate

Polędwiczki wieprzowe w delikatnym sosie borowikowym, serwowane z jabłkowym 
puree i glazurowanymi warzywami

Grilled pork loin served delicate porcini mushroom sauce, apple puree and glazed 
vegetables

43 zł

Bistecca di manzo alla griglia in salsa di gorgonzola e pepe rosso,
servita con patate al forno e insalata mista con vinaigrette di lamponi

Grillowany stek z polędwicy wołowej  pod sosem z gorgonzoli i ziarnami czerwonego 
pieprzu,  serwowany w towarzystwie opiekanych ziemniaków
i mixu sałat z malinowym sosem vinaigrette

Grilled beef sirloin steak in gorgonzola sauce with red pepper, accompanied
by baked potato slices and salad greens with raspberry vinaigrette dressing

65 zł



PESCE / DANIA Z RYB / FISH

Trota al forno forcita con burro alle erbe, servita con colorato gnocchi e 
broccoli

Pstrąg z pieca faszerowany masełkiem ziołowym, serwowany z kolorowymi gnocchi 
w trzech smakach i brokułem z wody

Oven-roasted trout filled with herb butter, served with colorful Italian gnocchi and 
broccoli

38 zł

Filetto di sogliola al forno con zucchine e pomodori in salsa di panna e vino 
bianco

Sola zapiekana z cukinią i pomidorami pod śmietanowo-winnym sosem, podawana z 
muszlami makaronowymi faszerowanymi szpinakiem i gorgonzolą

Sole fillet baked with courgette and tomatoes in white wine cream sauce, served with
pasta shells stuffed with spinach and gorgonzola

40 zł

Salmone grigliato

Łosoś z grilla, serwowany w towarzystwie grillowanych warzyw (bakłażan, papryka, 
cukinia i pomidorki cherry)

Grilled salmon, served with grilled vegetables (eggplant, zucchini, pepper and cherry 
tomatoes)

48 zł



MENÙ PER BAMBINI / MENU DLA DZIECI / KIDS MENU

Crema di pomodoro con pasta

Zupka – krem z pomidorów z makaronem

Soup - tomato cream with noodles

10 zł

Crêpes con formaggio quark e mascarpone, serviti con frutti di bosco

Naleśniki z twarożkiem i serkiem mascarpone, podsmażane na maśle, serwowane
z owocami leśnymi i bitą śmietaną

Crêpes with cottage cheese and mascarpone, fried in butter, served with forest fruit 
and whipped cream

16 zł

Spaghetti bolognese

Domowej roboty spaghetti z sosem pomidorowym i mięsem

Homemade spaghetti with tomato sauce and pork meat

17 zł

Pepite di pollo ai fiocchi di mais, servite con gnocchi e broccoli

Fileciki z kurczaka panierowane w płatkach kukurydzianych,
serwowane z kluseczkami gnocchi i brokułami

Breaded chicken fillets fried in cornflakes, served with potato gnocchi and broccoli

18 zł

Polpettine di vitello, servite con gnocchi e carotine

Pulpeciki cielęce z sosem koperkowym, serwowane z włoskimi kluseczkami 
gnocchi i marchewką baby

Veal meatballs with dill sauce, served with Italian 
gnocchi and baby carrots

19 zł



PIZZA średnia
32 cm

duża
40 cm

Margherita 18 zł 24 zł
Sos pomidorowy, mozzarellaa
Tomato sauce, mozzarella 

Olive 20 zł 26 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, czarne oliwki
Tomato sauce, mozzarella, black olives

Regina 20 zł 26 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, szynka
Tomato sauce, mozzarella, ham

Salame 21 zł 27 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, salami
Tomato sauce, mozzarella, salami

Spianata piccante 22 zł 28 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, spinata salami
Tomato sauce, mozzarella, spinata salami

Capricciosa 23 zł 29 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki
Tomato sauce, mozzarella, ham, champignons

Hawaii 25 zł 31 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, szynka, ananas
Tomato sauce, mozzarella, ham, pineapple 

Pancetta 25 zł 31 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, boczek, pieczarki, cebula
Tomato sauce, mozzarella, bacon, champignons, onion

Bono 26 zł 32 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, salami, pieczarki, papryka
Tomato sauce, mozzarella, salami, champignons, peppe

Rimini 26 zł 32 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki, pomidory, kukurydza
Tomato sauce, mozzarella, ham, champignons, tomatoes, corn



średnia
32 cm

duża
40 cm

Verona 26 zł 32 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, salami, oliwki, cebula
Tomato sauce, mozzarella, salami, olives, onion

Calzone con salame 27 zł 33 zł
Pieróg z ciasta faszerowany salami, mozzarellą, gorgonzolą i parmezanem 
Salami, mozzarella, gorgonzola, parmezan

Amore 28 zł 34 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, boczek, kurczak, pieczarki, kukurydza
Tomato sauce, mozzarella, bacon, chicken, champignons, corn 

Carbonara 28 zł 34 zł
Sos śmietanowy, mozzarella, boczek, pieczarki, cebula, jajko, parmezan
Cream sauce, mozzarella, bacon, champignons, onion, egg, Parmesan 

Siciliana 30 zł 36 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, tuńczyk, oliwki, czerwona cebula
Tomato sauce, mozzarella, tuna, olives, red onion

Diavola 31 zł 37 zł

Sos pomidorowy, mozzarella, szynka, salami, papryka, cebula, oliwki, czosnek, chili, tabasco
Tomato sauce, mozzarella, ham, salami, peppers, onion, olives, garlic, chili pepper, tabasco

Palermo 31 zł 37 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, szynka, salami, pieczarki, papryka, cebula, oliwki
Tomato sauce, mozzarella, ham, salami, mushrooms, peppers, onion, olives

Toscana 31 zł 37 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, tuńczyk, kukurydza, cebula, szpinak, czosnek
Tomato sauce, mozzarella, tuna, corn, onion, spinach, garlic

Caprese 32 zł 38 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, oliwki, pomidory, świeża mozzarella, pesto bazyliowe, rukola
Tomato sauce, mozzarella, olives, tomatoes, fresh mozzarella, basil pesto, salad rocket 

Con carne 33 zł 39 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, szynka, boczek, salami, kurczak
Tomato sauce, mozzarella, ham, bacon, salami, chicken



średnia
32 cm

duża
40 cm

Gorgonzola e pera 33 zł 39 zł
Sos śmietanowy, mozzarella, gorgonzola, gruszka, orzechy włoskie, sos Trattoria Balsamico
Cream sauce, mozzarella, gorgonzola, pear, walnuts, Trattoria Balsamico sauce

Fragolini di mare 33 zł 39 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, małże, krewetki, kalmary, ośmiorniczki, kapary, czosnek
Tomato sauce, mozzarella, mussels, shrimps, squids, octopus, capers, garlic

Fresca 33 zł 39 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, ser kozi, szpinak, oliwki, pomidorki cherry, czerwona cebula
Tomat sauce, mozzarella, goat cheese, spinach, olives, cherry tomatoes, red onion

Prosciutto 33 zł 39 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, szynka parmeńska, rukola, parmezan
Tomato sauce, mozzarella, prosciutto di Parma, salad rocket, Parmesan

Quattro formaggi 33 zł 39 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzolla, ser kozi, parmezan
Tomato sauce, mozzarella, gorgonzolla, goat cheese, Parmesan

Balsamico 34 zł 40 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, szpinak, gorgonzola, suszone pomidory, sos Trattoria Balsamico
Tomato sauce, mozzarella, chicken, spinach, gorgonzola, dried tomatoes, Trattoria Balsamico sauce

Chorizo 34 zł 40 zł
Sos pomidorowy, mozzarella, kiełbasa chorizo, pomidor, oliwki, świeża mozzarella, papryka pepperoni, tabasco
Tomato sauce, mozzarella, chorizo, tomato, olives, fresh mozzarella, pepperoni pepper, tabasco

Veneziana 34 zł 40 zł
Sos śmietanowy, mozzarella, kurczak, kukurydza, brokuły, ser kozi, czosnek
Cream sauce, mozzarella, chicken, corn, broccoli, goat cheese, garlic

Specialle 36 zł 42 zł
Sos pomidorowy lub śmietanowy, mozzarella + 6 wybranych składników
Tomato or cream sauce, 6 selected ingredients

Gamberolla 38 zł 44 zł
Sos pomidorowy, mozzarela, krewetki tygrysie, czosnek, natka pietruszki
Tomato sauce, mozzarella, tiger prawns, garlic, parsley



BEVANDE / NAPOJE / DRINKS

BEVANDE FREDDE / NAPOJE ZIMNE / COLD DRINKS

              Woda mineralna (niegazowana lub gazowana) 330 ml 6 zł

              Woda źródlana (niegazowana lub gazowana) 1 L 10 zł

250 ml 6 zł

              Herbata mrożona (cytrynowa lub brzoskwiniowa) 250 ml 6 zł

Mojito virgin Tradycyjny kubański koktajl na bazie bezalkoholowego rumu 250 ml 14 zł

SUCCHI DI FRUTTA / SOKI / JUICES

Vera limonata fatta in casa, a base di limone
Prawdziwa lemoniada cytrynowa domowej roboty / Real homemade lemonade

250 ml
1,25 l

8 zł
29 zł

Sorpresa solare
Słoneczna niespodzianka / Sunny surprise

250 ml 8 zł

Succo d'arancia / pompelmo /mix appena spremuto
Świeżo wyciskany sok z pomarańczy, grejpfruta lub mix

Freshly squeezed orange, grapefruit or mix juice

250 ml 12 zł

            Succhi / Soki / Juices
arancia / mela / ribes nero / pompelmo / multivitaminico / pomodoro

pomarańcza / jabłko / czarna porzeczka / grejpfrut / multiwitamina / pomidor

orange / apple / black currant / grapefruit / multivitamin / tomato

250 ml
1 L

6 zł
15 zł



BEVANDE CALDE / NAPOJE GORĄCE / HOT DRINKS

Herbata Sir William's do wyboru 10 rodzajów 5 zł
Herbata Sir William's Royal Taste serwowana w dzbanuszku, do wyboru 6 rodzajów 8 zł

Espresso Klasyczne espresso 5 zł
Espresso Lungo Espresso przedłużone dodatkową, niewielką ilością gorącej wody 5 zł
Espresso Ristretto Espresso o zmniejszonej objętości 5 zł
Espresso Macchiato Espresso z niewielką ilością spienionego mleka  6 zł
Espresso con Panna Espresso z odrobiną bitej śmietany 6 zł
Espresso Romano Espresso serwowane z plasterkiem cytryny 6 zł
Espresso Dopio Podwójne espresso przygotowane z podwójnej porcji kawy 8 zł
Espresso Gusto Espresso z wybranym syropem smakowym 8 zł
Espresso Affogato Espresso serwowane na lodach waniliowych lub czekoladowych 9 zł
Espresso Corretto Espresso z dodatkiem grappy lub amaretto 10 zł

Americano Nero Klasyczna czarna kawa 5 zł
Americano Bianco Klasyczna kawa z mlekiem 6 zł

Cappuccino 7 zł
Latte Macchiato 10 zł
Latte Gusto Latte macchiato z wybranym syropem smakowym 13 zł
Latte Corretto Latte macchiato z dodatkiem grappy lub amaretto 15 zł

Frappé alla vaniglia / Frappé alla cioccolato
Kawa mrożona waniliowa / czekoladowa

12 zł



BEVANDE ALCOLICHE / ALKOHOLE / ALCOHOLS

BIRRA / PIWO / BEER

            Książęce złote pszeniczne (beczka) 300 ml 7 zł

500 ml 9 zł

            Książęce ciemne łagodne 500 ml 9 zł

            Książęce czerwony lager 500 ml 9 zł

            Pilnser Urquell 500 ml 12 zł

           Lech free / Lech free limonka /granat / pomelo i grejpfrut 330 ml 6 zł

VINO / WINO / WINE

Sprawdź naszą bogatą kartę win / Check our a wide wine card 

Vino della casa / Wino domowe / House wine 250 ml 15 zł

 * wino białe - szczep Chardonnay 500 ml 28 zł

 * wino czerwone - szczep Merlot 1 L 49 zł

Paolini Chardonnay białe, wytrawne, Sicilia 150 ml 9 zł

Paolini Inzolia białe, wytrawne, Sicilia

Paolini Syrah czerwone, wytrawne, Sicilia

Paolini Nero d'Avola czerwone, wytrawne, Sicilia

Wino grzane 150 ml 12 zł



DRINK / DRINKI / DRINKS

Blue Lagoon
Wódka czysta, likier Blue Curacao

12 zł

Gin Tonic / Gin Fizz
Gin, cytryna, tonic / Gin, cytryna, woda sodowa

14 zł

Mojito
Rum biały, cukier trzcinowy, limonka, świeża mięta, sprite

16 zł

Margarita
Tequila, likier Triple Sec, sok z limonki, sól morska

16 zł

Blue Margarita
Tequila, likier Triple Sec, likier Blue Curacao, sok z limonki

16 zł

Tequila Sunrise
Tequila, sok pomarańczowy, grenadina

16 zł

Mojito Sorbet
Rum biały, cukier trzcinowy, limonka, świeża mięta

18 zł

Aperol Spritz
Prosecco, Aperol, woda sodowa

19 zł

APERITIVO e LIQUORI / APERITIF i LIKIERY / APERITIF & LIQUEURS

Martini Bianco / Rosso / Extra Dry 80 ml 10 zł

Limoncello własnej produkcji tradycyjny włoski likier cytrynowy 40 ml 10 zł

Aperol aperitif na bazie ziół, przypraw korzennych i skórek pomarańczy 40 ml 12 zł

Amaretto tradycyjny włoski likier na bazie migdałów 40 ml 12 zł

Campari Bitter likier na bazie ziół, przypraw korzennych i skórek pomarańczy 40 ml 12 zł



VODKA / WÓDKA / VODKA

Bols 40 ml 7 zł

Żołądkowa Gorzka / Żołądkowa Gorzka mięta 40 ml 7 zł

Żubrówka 40 ml 7 zł

Finlandia / Finlandia cranberry / Finlandia lime 40 ml 10 zł

Grappa Chianti Tradycyjna włoska wódka uzyskiwana z winogron 40 ml 12 zł

Tequila Sierra Silver 40 ml 15 zł

Tequila Sierra Gold 40 ml 16 zł

Havana Club Rum 3YO 40 ml 12 zł

Malibu Rum 40 ml 12 zł

Seagram's Gin 40 ml 8 zł

SCOTCH WHISKY     Johnnie Walker Red Label Blended 40 ml 10 zł

                                Johnnie Walker Black Label Blended 40 ml 20 zł

                                Johnnie Walker Gold Label Blended 40 ml 28 zł

TENNESSEE WHISKEY   Jack Daniel's 40 ml 16 zł

                                      Jack Daniel's Honey 40 ml 16 zł

BRANDY     
                   Metaxa 12* 40 ml 24 zł



Od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 15.00
serwujemy zestawy lunchowe.

Menu lunchowe dostępne jest w lokalu, na wynos i w dostawie.

Zamówienia można składać osobiście w lokalu i telefonicznie.

Zupa + Danie główne

tylko 19 zł
do każdego zestawu napój w promocyjnej cenie

WARUNKI DOSTAWY

w dostawie i na wynos obowiązuje skrócone menu - zapytaj obsługę o ulotkę

dowozimy do miejscowości
Antoninów, Bąkówka, Bobrowiec, Gołków, Góry Błotki, Głosków, Głosków Letnisko, Janczewice, Jazgarzew,

Jazgarzewszczyzna, Jesówka, Kamionka, Kolonia Lesznowola, Kuleszówka, Lesznowola, Łbiska, Łoziska,
Nowa Iwiczna, Nowa Wola, Magdalenka, Robercin, Stara Iwiczna, Wilcza Góra, Władysławów, Wola

Gołkowska, Wólka Kozodawska, Zalesie Dolne, Zalesinek, Zamienie, Zgorzała

• pozostałe miejscowości - prosimy o kontakt
• minimalna wartość zamówienia 25 zł
• koszt dostawy 5 zł
• zamówienie powyżej 100,00 zł dostawa gratis
• zamówienia przyjmujemy do godz. 21:30 (pt.-sob. do godz. 22:30)
• kierowca ma przy sobie tylko 20,00 zł, prosimy o odliczone kwoty


