Aperetif
			
Aperol Spritz		 22
Hugo Spritz		 19
Kir Royale		 22
Negroni 		 24
Białe negroni		 26
Martini & tonic 		 23

Koktajle alkoholowe
			
Mojito		 19
bacardi carta blanca, limonka,
świeża mięta, cukier brązowy

Martini z marakują		 20

puree z marakui, wódka wyborowa, 			
syrop z rabarbaru

Napoje zimne
		
Cisowianka
0,33/0,7 l
6/12
classique, perlage

Evian / Badoit

0,7 l

20

Coca-cola / c-c zero

0,2 l

7

Fanta, Spite, Tonic

0,2 l

7

Sok jabłkowy tłoczony

0,25 l

6

Sok z czarnej porzeczki

0,25 l

6

0,3 l

9

Lemoniada

0,25 l

10

Sezonowa lemoniada

0,25 l

14

Sok ze świeżych owoców

0,25 l

15

Sok pomidorowy tłoczony

Cuba Libre		 21
złoty rum, sok z limonki, cola

Martini Fire		 21

Wina na kieliszki i karafki

Bellini z bzem		 21

musujące

jack daniel’s fire, martini bianco, 			
sok z pomarańczy, sok z cytryny, cynamon
syrop z bzu, puree z białej brzoskwini, 		
prosecco

Fiero Cooler		 21

Frizzante

150 ml

12

500 ml

36

150 ml

22

martini fiero, finlandia blackcurrant, 			
syrop z rabarbaru, sok z cytryny, 			
hibiskus, sprite

Spritz Ice Free (0.0%)

Lemoniada z Tenessee		 24

domowe			
			
Gewurztraminer
150 ml 12		

jack daniel’s honey, lemoniada

& Semillon, Chile 				
500 ml 35

Piwo
		
Grimbergen blonde
330 ml 15

Cabernet Sauvignon
& Carmenere, Chile

150 ml

12		

500 ml

35

			
					

Grimbergen blonde

500 ml

23

Okocim Pils

500 ml

12

Corona

355 ml

16

		

Heineken (0.0%)

500 ml

14

Udostęniamy osobną, pełną kartę
win a nasza obsługa chętnie doradzi
w parowaniu wina z wybranymi
potrawami.

Przystawki

Zupy
Biały krem z pomidora

Bruschetta (3 szt.)

pomidor, świeża bazylia, cebula,
oliwa z oliwek, chili

Pikante crostini (3 szt.)

pâté z wątróbek drobiowych,
karmelizowana cebulka, mus z malin

Talerz meze

14
18

fenkuł, pomarańcza, jabłuszka kaparowe,
marynowany pieprz, oliwa cytrynowa

Krewetki z kiszoną cytryną
białe wino, miód, czosnek, chili

Tatar wołowy

ogórek kiszony, cebula,
grzyby marynowane, żółtko

32

34
36

krewetki, mule, vongole, kalmary,
ośmiorniczki baby, kolendra,
czerwona cebula, czosnek

śródziemnomorskie sery i wędliny,
hummus z suszonym pomidorem,
tapenada z czarnych oliwek,
fava z białej fasoli

Consomme jagnięce

18

ravioli z jagnięciną, seler naciowy, 		
młoda marchew		

Prowansalska zupa rybna 28

Makarony
Tagliatelle al pesto

21

domowe pesto, czosnek, chili, szpinak, 		
suszony pomidor, pestki dyni
			

Gnocchi alfredo			
z kurczakiem
26
Grana Padano, pieczarka portobello, 		
cukinia, szpinak, śmietana, czosnek
			

Ravioli verde

32

kozi ser, cammembert, papryka, 		
natka pietruszki, masło, szałwia

Szpinakowe fettuccine 			
z wołowiną i truflą
36
polędwica wołowa, suszony pomidor, 		
cukinia, czosnek, cebula, chili, śmietana
			

62

Ravioli z jesiotrem

jesiotr, por, kolendra, mus koperkowy

36

		

Tagliatelle 		
al nero di seppia
48
vongole, mule, krewetki, ośmiorniczki,
kalmary, cytrynowa oliwa

Sałaty

Risotto z porem
i sezonowymi warzywami

26

Sałata z grillowanym
kurczakiem

28

Risotto cytrynowe

32

Sałata z kozim serem

29		

Oliva burger

35

Sałata z flambirowaną
wątróbką

32

vongole, mule, kalmary, białe wino

wołowina, pikle ze świeżego ogórka,
pikantne chorizo, krucha sałata rzymska,
sos rouille, chutney z czerwonej cebuli,
bułka maślana

32

Owoce morza w białym winie 39

Talerz przekąsek
(dla 2 osób)

16

		
concasse z pomidora, oliwa verde		

vongole, mule, krewetka, świeża ryba,
warzywa, grzanki z sosem rouille

hummus z suszonym pomidorem, ajwar,
fava z białej fasoli, tapenada z czarnych oliwek,
marynowane oliwki, salsa pomidorowa

Carpaccio z łososia

Dania główne

Schab z kością

39

Polędwica z dorsza

49

sałata rzymska, pomidor, 		
Grana Padano, sos Cezar
sałaty kruche, marynowany burak, 		
oliwa pomarańczowa, figa w czerwonym 		
winie, malinowy vinegret
, 			

sałaty kruche, szpinak, sezonowe owoce, 		
mus z wiśniówką, płatki migdałów

makaron orzo z sezonowymi 		
warzywami, salsa verde

risotto szafranowe, warzywa julienne, 		
espuma cytrynowa

Desery
Crema catalana

12

Tiramisu

12

Sernik z białą czekoladą

14

karmelizowany cukier, cynamon

Jesiotr

59

czarna soczewica,
szpinak i cukinia na oliwie czosnkowej, 		
salsa z pieczonej papryki

Rib Eye

66

Stek z polędwicy

78

antrykot, polska wołowina, 300 g		
sezonowe warzywa, frytki

sezonowana polska wołowina, 200 g
sezonowe warzywa, frytki

dodatki do steków:
masło gorgonzola
salsa verde
sos winno-truflowy

5
5
5

Kawy i herbaty
Espresso 		

6

Espresso macchiato		

7

Espresso doppio		 12
Caffè Lungo		 10
Cappuccino 		 12
Caffè Latte		 14
Flat white		 14
Herbata sypana		 10

