Plac Ratuszowy 15-17, Jelenia Góra
Dowóz gratis od 14zł w Jeleniej Górze i okolicy

Tel. 757650055

Menu JUNIOR
Menu per bambini

Rosół z makaronem

7zł

Domowy rosół, makaron

Krem z pomidorów

10zł

Pomidory pelati, makaron, śmietanka

Stripsy z kurczaka

16zł

3 kawałki kurczaka, gnocchi, ketchup

Spaghetti bolognese

14zł

Włoski makaron, sos pomidorowo-wołowy,
zioła, czosnek, parmezan.

Pizza Bambino

Ø23

14zł

Pizza Margherita + 2 dowolne dodatki (warzywny+mięsny)

Przystawki
Antipasti

Foccacia

15zł

Placek pizzowy , rozmaryn, parmezan, oliwa z balsamico

Bruschetta pomodoro

15zł

Bagietka (3szt.), pomidory, parmezan, bazylia

Bruschetta con prosciutto crudo

21zł

Bagietka (3szt.), szynka parmeńska , mozzarella, oliwa ziołowa

Carpaccio wołowe na rukoli

31zł

Plastry polędwicy wołowej, rukola, kapary,
pieczarki, oliwa z oliwek, parmezan, grzanki

Tatar z łososia

30zł

Łosoś, ogórek konserwowy, żurawina, jabłko, grzanki

Zupy
Zuppa

Rosół z kury 10zł
Domowy rosół, makaron

Crema di pomodori

12zł

Krem z pomidorów pelati, aromatyczne zioła,
śmietanka, grzanki

Zuppa di cipolla

12zł

Zupa cebulowa, zioła, grzanka zapiekana
z serem mozzarella

Zuppa di formaggio

15zł

Zupa serowa, pomidory, szczypiorek, grzanki

Gulasz z małży

22zł

Mięso z małży, papryka, pomidory, ziemniaki ,
cebula, marchew, kapary, peperoncini

Sałaty
Insalata

Insalata con formaggi e pollo

28zł

Mix sałat, oliwa , ser typu feta, kurczak , cebula,
czarne oliwki, pomidorki koktajlowe, słonecznik, grzanki

Insalata con formaggi

22zł

Mix sałat, oliwa, ser typu feta, pomidor, papryka ,
ogórek, czerwona cebula , oliwki, zioła , grzanki

Insalata Sorrento Piccante

31zł

Mix sałat, oliwa , salami spianata piccante, ogórek,
pomidor, papryka, cebula, parmezan, grzanki

Insalata Prosciutto Crudo

31zł

Mix sałat, oliwa , szynka parmeńska, po midorki koktajlowe,
pomidory suszone, mozzarella, grzanki

Do sałatek polecamy pieczywo pizzowe

10 zł

Makarony
Pasta
Polecamy zamianę każdego makaronu z pszenicy Durum
na makaron świderek
z ekologicznego pełnoziarnistego ŻYTA – dopłata 2 zł

Fusilli di piselli con spianata picante

29zł

Makaron świderki z mąki z grochu, oliwa, spianata piccante,
cebula, pomidorki koktajlowe , parmezan

Fusilli di piselli verdi con salmone

34zł

Makaron, świderki z mąki z zielonego groszku, łosoś, cebula,
czosnek, sos śmietanowo -miętowy, parmezan

Fusilli vegetariana

29zł

Makaron świderki z mąki z czerwonej soczewicy, oliwa,
czosnek, młody szpinak, pomidorki koktajlowe,
cukinia, suszony pomidor, cebula , parmezan

Spaghetti aglio olio e peperoncino

21zł

Makaron spaghetti, oliwa, czosnek, pietruszka,
peperoncini, parmezan

Penne con pollo

28zł

Makaron rurki , kurczak, pieczarki, cebula, papryka,
sos pomidorowy, czosnek, parmezan

Spaghetti bolognese

23zł

Makaron Spaghetti, sos pomidorowo -wołowy, zioła,
czosnek, parmezan

Makarony
Pasta
Tagliatelle con porcini

30zł

Makaron wstążki , kremowy sos z leśnymi grzybami,
cebula, czosnek, parmezan

Spaghetti carbonara

29zł

Makaron spaghetti, w ędzony boczek, czosnek,śmietana,
żółtko jaja, parmezan, pietruszka

Tagliatelle Sorrento

33zł

Makaron wstążki , polędwiczka wieprzowa, pieczarki, czosnek, rukola,
parmezan, sos pomidorowo -śmietanowy, podawany na ostro

Tagliatelle con frutti di mare

45zł

Makaron wstążki, kalmary, mule, krewetki tygrysie, czosnek,
pietruszka, peperoncini, parmezan

Gnocchi con pollo al forno

29zł

Włoskie kluseczki gnocchi, k urczak, pieczarki,
mozzarella, sos kremowy , wszystko zapiekane w piecu

Gnocchi con carne e verdure al forno

31zł

Włoskie kluseczki gnocchi, p olędwiczka wieprzowa, pieczark i, papryka,
cebula,cukinia, czosnek , parmezan, wszystko zapiekane w piecu

Risotto/Kaszotto
Z włoskiego ryżu Arborio gotowanego
al dente w bulionie warzywnym i winie
lub z kaszą gryczaną niepaloną

Vegetariana

24zł

Ryż arborio lub kasza gryczana nie palona, pieczarki,
papryka, brokuł, cukinia, cebula, mozzarella, parmezan

Con pollo

28zł

Ryż arborio lub kasza gryczana nie palona kurczak,
brokuł, papryka, pieczarki, cebula, mozzarella, parmezan

Con mollushi

31zł

Ryż arborio lub kasza gryczana nie palona małże,
cebula, czosnek, szafran, parmezan

Con porcini

29zł

Ryż arborio lub kasza gryczana nie palona borowiki,
cebula, mozzarella, parmezan

Dania mięsne
Carne

Kurczak w sosie kurkowym

30zł

Filet z kurczaka, sos kurkowy, gnocchi, sałatka

Schab po włosku

26zł

Schab panierowany z parmezanem , maślane gnocchi, sałatka

Polędwica wołowa

69zł

Polędwica wołowa, sos z zielonego pieprzu,
kaszotto warzywne

Pierś z kaczki

48zł

Smażony filet, purre marchewkowo -pomarańczowe,
kaszotto buraczane

Polędwiczka wieprzowa

39zł

Grillowane polędwiczki wieprzowe,
risotto grzybowe, sałatka

Ryby, owoce morza
Pesci, frutti di mare

Kalmary faszerowane

38zł

Grillowane kalmary „Loligo” , ser typu feta,
czosnek,pomidor, zioła, grzanki

Dorsz

39zł

Polędwica z dorsza z patelni, gnocchi ze świeżym
szpinakiem, marchewka z cukinią

Włoski sandacz

40zł

Sandacz z patelni, kremowe t agliatelle z mascarpone,
sałatka z pomidorów oraz bazylii

Mule w białym winie

46zł

Mule duszone w białym winie z czosnkiem , natka pietruszki,
masło, grzanki

Krewetki po królewsku

45zł

Krewetki, sos maślano-winny, pietruszka,
czosnek, grzanki

Pizza
Ze świeżymi warzywami , na chrupiącym cienkim cieśc ie
z pszenicy dur um

Ø23 Ø30 Ø40
1. Margherita

10zł

16zł

28zł

12zł

17zł

30zł

13zł

18zł

32zł

13zł

18zł

32zł

13zł

19zł

34zł

13zł

19zł

34zł

14zł

21zł

38zł

15zł

22zł

41zł

16zł

23zł

42zł

16zł

23zł

42zł

Sos pomidorowy, ser mozzarella, bazylia

2. Funghi
Sos pom. ser mozzarella, pieczarki, oregano

3. Prosciutto cotto
Sos pom. ser mozzarella, szynka, oregano

4. Salame
Sos pom. ser mozzarella, salami, oregano

5. Capricciosa
Sos pom. mozzarella, szynka, pieczarki, oregano

6. Hawajska
Sos pom. mozzarella, szynka, ananas, oregano

7. Roma
Sos pomidorowy, ser mozzarell a, szynka,
pieczarki, czarne oliwki, cebula, oregano

8. Vegetariana
Sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula,
pieczarki, brokuły, pomidor, oregano

9. Pollo
Sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula,
kurczak, papryka, oregano

10. Sorrento
Sos pomidorowy, ser mozzarella, pikantny
kurczak, cebula, papryka, rukola, oregano

Pizza
Ø23 Ø30 Ø40
11. Diavolo

16zł

23zł

42zł

16zł

24zł

44zł

16zł

24zł

44zł

16zł

25zł

46zł

17zł

28zł

47zł

17zł

28zł

47zł

Ø 23
2zł
3zł
4zł

Ø 30
3zł
4zł
7zł

Ø 40
5zł
7zł
9zł

Sos pomidorowy, ser mozzarella,
salami, papryka, cebula , jalapeno, oregano

12. Quattro formaggi
Sos pomidorowy, sery: mozzarella, gouda,
pleśniowy, wędzony, oregano

13. Spinaci
Sos pomidorowy, ser mozzarella, boczek,
młody szpinak, jajko wbijane, czarne oliwki,
czosnek, oregano

14. Wiejska
Sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka,
boczek, cebula, pomidor, czosnek, oregano

15. Rucola
Sos pomidorowy, ser mozzarella, oryginalna szynka
parmeńska – „Parma”, rukola, oregano

16. Spianata Piccante
Sos pomidorowy, ser mozzarella,
salami spianata piccante, ser pleśniowy

Dodatki do pizzy:
warzywne
mięsne, ser mozzarella
Spianata piccante, szynka parmeńska

Sosy :

czosnkowy, pomidorowy, tysiąc wysp, ostry, ketchup

mały

2zł

duży

4zł

SOKI ŚWIEŻO
WYCISKANE
Succhi di
frutta freschi
0,3l – 10zł

1. Pomarańczowy
Antybakteryjny, przeciwwirusowy
2. Greipfrutowy
Wzmacniający odporność,
przyspieszający przemianę materii
3. Jabłko, marchew
Oczyszczający, wzmacniający
4. Marchew, pomarańcza
Odmładzający, witaminowy
5. Marchew, jabłko, seler
Detoksykujący, odmładzający
6. Czerwony Burak, jabłko, seler
Zmniejszający napięcie nerwowe,
poprawiający przemianę materii
7. Skomponuj swój sok
Z dwóch lub trzech składników

Desery
Dolci

Tiramisu fatta in casa

16zł

Szarlotka na ciepło z lodami

Sernik z brzoskwinią

14zł

14zł

Lody z solonym karmelem

17zł

Lody waniliowe, ciepły sos

Lody z polewą malinową

15zł

Lody waniliowe, ciepła polewa z malin

Napoje zimne
Coca-cola, Coca-cola zero, Fanta, Sprite 0,2l 5zł
Woda niegazowana/gazowana
Nestea cytrynowa

0,2l

0,2l

5zł

6zł

Soki Cappy Pomarańcza, jabłko, porzeczka 0,2l
Dzbanek wody niegazowana/gazowana

5zł

1l 12zł

Dzbanek napoju - cola, fanta, sprite, sok 1l 16zł

Napoje gorące
Herbata „Dilmah” różne smaki do wyboru
z cytryną lub sokiem malinowym

Herbata z rumem

9zł

Kawa czarna/biała 7zł
Espresso/ Doppio

7zł/12zł

Cappucino 9zł
Cafe Latte

10zł

Cafe „Sorrento”

12zł

Kawa latte, syropy: Amaretto, Vaniglia,
Carmel, bita śmietana

Irish Cafe

14zł

Kawa, Jameso n Wh isky, bita śmietana

Kawa mrożona

12zł

Lody waniliowe, kawa, bita śmietana

Napój czekoladowy na gorąco

8zł

6zł

Piwo

v Kozel beczkowe

0,3l/0,5l

5zł/7zł

Pilsner beczkowe

0,3l/0,5l

7zł/9zł

Grolsch

0,45l

9zł

Książęce Czerwony Lager

0,5l

7zł

Książęce Ciemne Łagodne

0,5l

7zł

Książęce Złote Pszeniczne

0,5l

7zł

Lech

0,5l

Lech bezalkoholowy

Redd’s Jabłkowy

7zł

0,33l

0,4l

6zł

7zł

