TAPAS W STYLU OLIVA
8 zł

Salami di Mugnano
z zielonym pieprzem

8 zł

Szynka Serrano
Los Pedroches z Sienna Morena
Pikantne salami kalabryjskie

8 zł

Łupany ser Grana Padano

8 zł

(24-ro miesięczny)

28 zł

Talerz przekąsek Oliva
Salami di Mugnano, pikantne salami kalabryjskie, szynka Serrano, pâté z wątróbek, pikle
Deska serów

22 / 36 zł

Grana Padano, Pecorino Romano, Gorgonzola, kozi ser, orzechy włoskie, mus z pigwy, figa w czerowym
winie
Zestaw marynowanych oliwek

15 zł

kalamata / kalamon / picual / cuquillo / verdial / hojiblanca
Pikantne crostini (szt.)

7 zł

z pastą z wątróbek, karmelizowaną cebulą, świeżym musem z malin

PRZYSTAWKI
Carpaccio wołowe z czarną truflą

36 zł

polędwica wołowa, Grana Padano, owoc kaparu, oliwki z pestką,
suszone pomidory, rukola
Kozi ser

24 zł

zapiekany na pomarańczowej oliwie, marynowany burak,
gruszka, świeży szpinak, mix sałat, dressing limonkowy, płatki migdałów
Skwierczące krewetki black tiger

35 zł

rukola, avocado, orzechy włoskie, dressing limonkowy
Małże Św. Jakuba

38 zł

puree z kalafiora, orzechy ziemne, warzywa al dente, sos buerre blanc

SAŁATY
Wątróbka flambirowana wiśniówką
kruchy szpinak, mix sałat, winogrona, płatki migdałów, dressing balsamiczny

26 zł

Sałata z humusem i kaszą jaglaną

26 zł

avocado, marynowany burak, mix sałat, granat, dresing limonkowy
Płatki polędwicy w pikantnej marynacie

35 zł

grillowany karczoch, mix sałat, pieczona papryka, pomidor cherry, dresing balsamiczny, chili

ZUPY
Consomme z bażanta

18 zł

domowy makaron, bażant, warzywa julienne
Prowansalska zupa rybna

26 zł

vongole, mule, krewetka, dorsz, warzywa al dente grzanki z sosem rouille

DANIA GŁÓWNE
Policzki wołowe

39 zł

wino Montepulciano, puree ziemniaczano - truflowe, blanszowany szpinak, marynowana cebulka, pomidor
cherry
Ośmiornica po galicyjsku

49 zł

puree ziemniaczano - pietruszkowe, żółtko, salsa z pieczonej papryki i chili, seler naciowy
Polędwica z dorsza atlantyckiego

48 zł

w marynacie z oliwy cytrynowej, risotto szafranowe, mule
Comber jagnięcy w pikantnej glazurze

69 zł

smażone gnocchi, warzywa al dente, sos bazyliowy

STEKI
Rib Steak

79 zł

Antrykot z kostką, wołowina z Limousine, 350-400 g
Rib Eye

55 zł

Antrykot z wołowiny polskiej, 300 g
Stek z polędwicy
Selekcjonowana polska polędwica, 200 g
Do każdego steka podajemy blanszowany szpinak z marynowana cebulką, pieczonym pomidorem
cherry.

68 zł

Dodatki do steków:
masło gorgonzola 5 zł
sos winno - truflowy 5 zł
musztarda dijon 5 zł
łódeczki ziemniaczane 5 zł

DOMOWE MAKARONY
Ravioli z borowikami 3/6 szt.

18 / 32 zł

masło truflowe, karmelizowana szalotka, cukinia, chips szałwiowy
Ravioli z bażantem i pancettą 3/6 szt.

18 / 32 zł

kasztany, szałwia, sos beurre blanc
Tagliatelle z dynią, szynką Serrano,

32 zł

mozzarella bufala, pomidory cherry, bazylia, chili, czosnek, oliwa
Gnocchi alla sorentina

29 / 39 zł

buffallo mozzarella, sos arrabiata, świeża bazylia,
płatki polędwicy wołowej - opcjonalnie
Tagliatelle nero di seppia

46 zł

vongole, mule, krewetki, ośmiorniczki, kalmary, cytrynowa oliwa

PIZZA
Focaccia

16 zl

ze świeżym rozmarynem i oliwą chili
La vera napoletana

30 zł

pomidory pelatti, mozzarella buffalo, świeży rozmaryn,
bazylia, garna padano, oliwa czosnkowa
Spinacci

38 zł

pomidory pelatti, mozzarella, ser kozi, szpinak na maśle z czosnkiem,
karczochy, oliwa cytrynowa
Calabria

42 zł

sos z pomidorów san marzano, mozzarella buffalo, pikantna kiełbasa kalabryjska,
oliwa rozmarynowa
Frutti di mare

45 zł

sos marinara, mozzarella, mule, vongole, krewetki, kalmary i ośmiorniczka,
oliwa cytrynowa
Serrano
pomidory pelatti, mozzarella buffalo, szynka serrano, rukola, oliwa czosnkowa

DESERY

45 zł

Lody chałwowe

16 zł

oliwa pomarańczowa, kwiat soli, czekolada
Czekoladowy fondant z pijaną wiśnią

18 zł

lody waniliowe, słona pistacja
Beza lodowa

24 zł

sezonowe owoce, mus malinowy
„Budzik dla budzika”
biała Pavlova z owocami

12 zł

