
 
 

 
 

ZIMNE  PRZEKĄSKI  & SALATKI  – ANTIPASTI  FREDDI  &  INSALATE
 
 

 
 
 
 

    - Włosko-Polska sałatka caprese 
         z włoskich pomidorów, pachnących słońcem śródziemnomorskim, z polskim bundzem  
       pachnącym świeżym, górskim powietrzem, polana oliwą extra vergine z kaparami z 
       Pantelleri i świeżą bazylią 15 PLN
    - Caprese italiano-polacca 
       di pomodoro italiano che sono ricordo del sole meridionale e bundz polacco che sà di
       aria fresca di montagna, condita con olio extra vergine, capperi di Pantelleria e 
       basilico fresco

 
    - Ożeźwiająca sałatka z pomarańczy sycylijskich
       z czerwoną cebulą z Tropea (Kalabria), czarnymi oliwkami, polana oliwą extra 
       vergine ze świeżą miętą 20 PLN
    - Insalata rinfrescante di arance siciliane 
       con cipolla rossa di Tropea (Calabria), olive neri, condita con olio extra vergine 
       e menta fresca
 
    - Sałatka pomidor & pomidor
       Sałatka z pomidorków z Pachino (Sycylia) z suszonymi pomidorami, kaparami z
       Pantelleri, polana oliwą extra vergine ze świeżą bazylią 20 PLN
    - Insalata pomodoro & pomodoro
       Insalata di pomodorini di Pachino (Sicilia) con pomodori secchi, capperi di Pantelleria      
       condita con olio extra vergine e basilico fresco

 
    - Sałatka egzotyczna 25 PLN
       Sałata lodowa z krewetkami,awocado, różowym grejfrutem, kaparami z Pantelleri, 
       polana oliwą extra vergine 
    - Insalata esotica
       Insalata iceberg con gamberetti, avocado, pompelmo rosa, capperi di Pantelleria      
       condita con olio extra vergine 
 
     - Sałatka Śródziemnorska,rukola, pomidorki, cebula czerwona tropei, 20 PLN

sałata lodola,kappary, oliwki czarne 
    - Insalata Mediterranea , rucola, pomodorini, cipolla rossa tropea, icerberg, capperi
       olive nere        

           - DO POSILKU PODAWANE SĄ GRZANKI  I WODA NATURALNA NIEGAZOWANA
           - A PASTO SERVIAMO BRUSCHETTE  DI PANE ED ACQUA NATURALE
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    - Sałatka Letnia
       Rukola, małe pomidorki z Pachino – Sycylia, bundz, kappary, 
      polane oliwą extra vergine 20 PLN
    - Insalata Estiva
       Rucola, pomodorini di Pachino, bundz, capperi, condita con olio extra vergine
 
    - Prosciutto & melone
       Szynka parmeńska podawana z melonem 25 PLN
     - Prosciutto & melone
       Prosciutto crudo servito con melone
 
    - Carpaccio z polędwicy wołowej
       wołowina marynowana w świeżych ziołach, podawana z płatkami parmezanu i 
       rukolą, polana octem balsamicznym z Modeny, oliwą extra vergine i swieżo 
      zmielonym  czarnym  pieprzem 25 PLN
    - Carpaccio di manzo 
       Filetto marinato con erbe fresche, servito con scaglie di parmigiano, rucola ed 
       aceto balsamico di Modena, olio extra vergine e pepe nero macinato fresco
 
    - Carpaccio z indyka
       Pierś z indyka marynowana w świeżych ziołach, podawana z  parmezanu i rukolą,
      polana octem balsamicznym z Modeny, oliwą extra vergine i swieżo zmielonym 
        czarnym pieprzem 25 PLN
    - Carpaccio di tacchino 
       Petto di tacchino marinato con erbe fresche, servito con  parmigiano, rucola, condito   
      con aceto balsamico di Modena, olio extra vergine e pepe nero macinato fresco
    - Carpaccio rybne
       Sum afrykański marynowany w świeżych ziołach, polana octem balsamicznym z Modeny, 
       oliwą extra vergine i swieżo zmielonym czarnym pieprzem 25 PLN
    - Carpaccio di pesce 
       Pesce Gatto marinato con erbe fresche, condito con aceto balsamico di Modena, 
       olio extra vergine e pepe nero macinato fresco
 
    - Vitello tonnato
       Polędwica wołowa w sosie z tuńczyka, podawana na zimno 25 PLN
    - Vitello tonnato
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