ANTIPASTI ● PRZYSTAWKI

SECONDI PIATTI ● DANIA GŁÓWNE

Fritto misto frutti di mare

PESCE e FRUTTI di MARE ● RYBY i OWOCE MORZA

owoce morza na chrupiąco/
cytrynowe aioli 34

Polpo alla galiziana

Tartare di tuna

ośmiornica/chorizo/oliwki/ziemniaki/papryka de padron 63

chipsy z batatów/marynowana
rzodkiewka/majonez wasabi/
kolendra/ogórek 37

Spigola/sea bass

Gamberri Black Tiger

Tuna

krewetki tygrysie/sos beurre
blanc/natka/chilli
10 szt – 53 / 5 szt – 35

komosa ryżowa/fenkuł/marynowana rzodkiewka/kalafior 56

Carpaccio di polpo
ośmiornica/fenkuł/oliwki/czosnkowe
veloute/endywia/oliwa krewetkowa 43

Carpaccio di manzo

okoń morski/risotto cytrynowe/kapusta włoska/gorczyca/kapary/sos
beurre blanc 53

CARNE ● MIĘSA
Filetto di Manzo Rossini
polędwica wołowa/puree ziemniaczane/jarmuż/masło truflowe/sos
madera 68

polędwica/marynowana pieczarka/
oliwa truflowa /musztardowiec/
kapary/oliwki/rukola 37

Sella di agnello

Tartare di manzo

filet z kaczki/modra kapusta/czarny bez/brukselka/fondant z batata 55

polędwica wołowa/ pikle/
żółtko/suszony ziemniak/
gorczyca/kapary 45

DODATKI

comber jagnięcy/puree z dyni/fioletowe ziemniaki/sos truflowy 67

Anatra

Pieczone warzywa, sałaty, frytki, ryż, gnocchi 15

SAŁATY ● ZUPY
Insalata di spinaci
szpinak chrupiący boczek/ parmezan/
orzechy pini/pomidorki cherry 24

Insalata con formaggio di capra
kozi ser na chrupko/rukola/burak
marynowany/gruszka/vinegret 32

zuppa di pesce
zupa z ryb i skorupiaków/
pieczone pomidory 25

DESERY ● DOLCI
Tiramisu
klasyczny włoski deser podany w niebanalny sposób 17

Crème brûlée
rozmarynowy crème brûlée z lodami chałwowymi 22

Torta di formaggio
sernik z bezą, rokitnikiem i słonym karmelem 23

Zuppa del giorno
zupa dnia

Ceny w PLN. Serwis 10% doliczamy od pięciu osób oraz w dni świąteczne i rachunków otwartych po godz. 22:00
Organizujemy przyjęcia i catering. Polecamy VOUCHER prezentowy. Dostarczamy na wynos.

APERITIF ● APERITIF
Champagne Crochet-Riviere Brut 28
Cremant de Bourgogne 24
Prosecco DOC Brut Rechsteiner 14
Cava Bonaval Brut 13
Tradition Brut, Villiera 18

Wybierz DO WINA
Oliwki, grissini, focaccia,
mozzarella, szynka parmeńska 15

BEVANDE ● NAPOJE
Fredde ● zimne

Calde ● gorące

Lemoniada klasyczna lub bazyliowa (0,3l) 15
Sok ze świeżych pomarańczy lub grejpfrutów (0,2l) 16
Woda naturalna Aqua Panna (0,25 l) 10
Woda naturalna Aqua Panna (0,75 l) 19
Woda gazowana San Pellegrino (0,25l) 10
Woda gazowana San Pellegrino (0,75 l) 19
Coca-Cola, Sprite, Tonic (0,2 l) 12
Soki owocowe (0,2) 8
(pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka,
pomidorowy)

Espresso 7
Espresso doppio 12
Caffé grande 9
Cappuccino 12
Caffé latte 14
Sezonowa herbata Castello z acerolą 13
Herbaty liściasta Ronnefeldt (dzbanek 450ml)
English Breakfast, Earl Grey, Jasmine Gold, Greenleaf,
Refreshing Mint, Raspberry Fruit, Lemon Grass,
Morgentau 13

PASTA FRESCA ● RISOTTO ● RAVIOLI
(do wyboru makaron pszenny lub bezglutenowy)

Bucatini alla norma

Bucatini all’amatriciana

bakłażan/pomidory/ricotta salata/bazylia 34

sos z pomidorów San Marzano/boczek/bazylia 28

Spaghetti alla carbonara

Tagliatelle al nerro di sepia con gamberetti

boczek/por/parmezan/żółtko/trufla 32

krewetki/chorizo/szalotka/kolendra 45

Risotto con tartufi e funghi

Tagliatelle con agnello

biała trufla/pecorino/parmezan/czarny pieprz 38

jagnięcina/warzywa korzeniowe/demi glace 36

Risotto con pettini e limone

Tagliatelle con pettini

przegrzebki/boczek/szpinak 36

przegrzebki/chorizo/śmietanka/cytryna 36

Tortellini nero ramponi

Ravioli con manzo

raki/pieczone pomidory/koper/bisque 28

ogon wołowy/orzeszki pini/pieczony czosnek 36

PIZZA
Pizza Castello to: mozzarella di bufalla, sos z dojrzałych pomidorów, rozmiar: 30 cm
do wyboru: ciasto pszenne lub bezglutenowe

Napolitana
pecorino/bazylia/oliwa 26

Bianca (bez sosu pomidorowego)
mozzarella/pecorino/oliwa 26

Pepperoni
kiełbasa pepperoni/bazylia 28

‘Nduja’
ostra kalabryjska kiełbasa/oliwki/marynowana
cebula/portobello 36

Spinachi
szpinak/pomidory suszone/boczniaki
/ricotta salata 32

Frutti di mare
sepia/krewetki/ośmiornica/ rukola/suszone pomidory/
kapary 46

Vege Carciofi

Spinata
salami picante/pieczarki/oliwki 36

Prosciutto
prosciutto/pomidorki cherry/rukola/parmezan 43

Mia Pizza Preferita
skomponuj z ulubionych (dostępnych) składników 45

karczochy/gruszka/gorgonzola/bazylia 36
Ceny w PLN. Serwis 10% doliczamy od pięciu osób oraz w dni świąteczne i rachunków otwartych po godz. 22:00
Organizujemy przyjęcia i catering. Polecamy VOUCHER prezentowy. Dostarczamy na wynos.

