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ANTIPASTI  
 

BRUSCHETTA AL POMODORO 29 zł  

pieczywo własnej produkcji, mozzarella, pomidor, masło 

czosnkowe, pesto bazyliowe, rukola, parmezan   

BRUSCHETTA CON POMODORINI E CRUDO 35 zł 

pieczywo własnej produkcji, mozzarella, pomidorki cherry, masło 

czosnkowe, pesto bazyliowe, szynka crudo, rukola, parmezan 

CROSTINI CON BURRATA E POMODORINI 45 zł 

grzanka własnej produkcji, pesto bazyliowe, burrata, pomidorki 

cherry na gałązce, krem balsamiczny, oliwa, czosnek 

 

LE BONTÀ ITALIANE una persona / due persone 49/81 zł  

focaccia, wybór włoskich serów i wędlin, orzech włoski, 

karczochy, kapary, suszone pomidory, rukola 

 

TARTARE DI MANZO 49 zł  

tatar z polędwicy wołowej 100 g, żółtko, cebula czerwona, 

marynowane kurki i dynia, ogórek konserwowy, musztarda dijon, 

musztarda francuska, świeżo mielony pieprz 

 

PIATTO DI GAMBERI 69 zł  

11 krewetek w sosie winno – maślanym z natką pietruszki, chili, 

grzanki z masłem czosnkowym  

 

ZUPPE  

CREMA DI POMODORO 25 zł 
krem z pomidorów pelatti, marchew, seler, cebula, czosnek, świeża 

ricotta 

 

CREMA DI ZUCCA 27 zł 

krem z dyni, marchew, pomarańcz, chili, kruszony biszkopt 

savoiardi, mascarpone, cebula biała, czosnek 

ZUPPA DI CECCI E MANZO 31 zł 

pikantna zupa pomidorowa,  seler, dynia, ciecierzyca, plastry 

polędwicy wołowej, cebula biała, czosnek, chili 

 

                         INSALATE  

 
INSALATA CAESAR 35/47/51 zł  

do wyboru: jajko poche / pierś kurczaka 100 g / krewetki 5 szt., 

sałata rzymska, pomidorki cherry, prażona pancetta, grzanki 

czosnkowe, dressing cezar, parmezan 

INSALATA DI SPINACCI CON PERE 43 zł 

szpinak, gorgonzola, pomidorki cherry, gruszka, karmelizowane 

orzechy, pestki słonecznika, winegret z oregano 

INSALATA DI FORMAGGIO DI CAPRA 45 zł 

rukola, sałata rzymska, kozi ser, marynowana dynia, 

karmelizowana czerwona cebula, chili, krem balsamiczny 

 

 

 

 

 

 

PRIMI 

 

SPAGHETTI CARBONARA MURANO 39 zł  
spaghetti, parmezan, pancetta, żółtko, białe wino, natka pietruszki, 
pieprz 

SPAGHETTI AGLIO E OLIO ALLE VERDURE 43 zł 
spaghetti, cukinia, dynia, peperoncino, czosnek, natka, parmezan 

TAGLIATELLE ALL AMATRICIANA 45 zł 
tagliatelle, pancetta, nduja, parmezan, czosnek, pelatti, natka pietruszki 

PACCHERI AL BASILICO 45/49 zł 
do wyboru wege / kurczak, makaron paccheri, crème fraiche, pesto 
bazyliowe, pistacje, pomidorki cherry, miód, peperoncino, parmezan 

PACCHERI BOLOGNESE 49 zł 
paccheri, ragout warzywno – wołowe, cebula seler, marchew, czosnek, 
sos pomidorowy, natka pietruszki, parmezan 

STROZZAPRETI CON PANCETTA 49 zł 
strozzapreti, pancetta, groszek zielony, pomidorki cherry, crème fraiche 

cebula biała, czosnek, parmezan, natka pietruszki 

TAGLIATELLE CACIO E PEPE CON GAMBERI 53 zł  
tagliatelle, krewetki 5 szt, parmezan, białe wino, masło,  
czosnek, świeżo mielony pieprz, oliwa, natka pietruszki  

TAGLIOLINI CON GAMBERI E BURRATA 57 zł 
tagliolini, krewetki 5 szt., burrata, nduja, miód, sos pomidorowy, natka 
pietruszki 

TAGLIATELLE CON MANZO 59 zł 
tagliatelle, polędwica wołowa ok. 100 g, groszek zielony, dynia, 

pomidorki cherry, cebula biała, czosnek, emulsja winno – maślana, 

parmezan, natka pietruszki  

 

GNOCCHI CON POLLO 49 zł  
gnocchi ziemniaczane, kurczak, pieczarki, parmezan, suszone 

pomidory, czosnek, świeży tymianek, szpinak, sos winno-śmietanowy  
 

RAVIOLI CON FUNGHI 47 zł  
pierożki faszerowane borowikami 11 szt., emulsja winno-maślana, 
oliwa truflowa, rukola, parmezan 

RAVIOLI DI NDUJA E SCAMORZA 49 zł 
pierożki nadziewane ndują i wędzonym serem scamorza, dynia, 

pomidorki cherry, cebula biała, czosnek, emulsja winno – maślana, 

rukola, parmezan 

RISOTTO ALLO ZAFFERANO 47/53/59/61 zł 

do wyboru : wege / kurczak / krewetki / wołowina, ryż arborio, 

dynia, groszek zielony, pomidorki cherry, cebula biała, czosnek, 

masło, śmietana, wino, szafran, parmezan 

 

RISOTTO ALLA PESCATORA 59 zł 
ryż arborio, mięso małż, krewetki, cebula biała, czosnek, masło, 

wino białe, śmietana, parmezan, natka pietruszki, pomidorki cherry 
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                                     SECONDI 

 
 

POLLO CON VERDURE 57 zł 
pierś z kurczaka z kostką i chrupiącą skórką, puree  

ziemniaczano-truflowe, pieczony boczniak, zielony groszek,  

sos jack daniels 

GUANCE DI MANZO 59 zł 

policzki wołowe ok. 160 g, sos winny porto, brokuł, dynia 

marynowana, ziemniaki francuskie z masłem i ziołami 

 

PETTO D’ANATRA 63 zł 

pierś kaczki, puree z selera z gruszką, sos winno – wiśniowy, dynia 

marynowana, groszek zielony 

SALMONE CON VERDURE 65 zł  

stek z łososia, ziemniak grillowy, grillowana cukinia, pieczone 

pomidorki cherry na gałązce, oliwa, czosnek 

ORATA IN SALSA DI POMODORO 69 zł 

smażona dorada w całości ok 350 g, sos pomidorowy, oliwki, 

kapary, cebula, rozmaryn, czosnek, cytryna, podawana z grzankami 

z oliwą czosnkową 

FILETTO DI MANZO 97 zł 

stek z polędwicy wołowej ok. 200 g, ziemniak grillowy w 

plastrach, blanszowany szpinak z cebulką, czosnkiem i masłem, 

marynowana dynia, sos jack daniels 

 

                        CONTORNI 
 

PATATE AL FORNO 9 zł  

ziemniaki opiekane w ziołach 

 

INSALATA MISTA 17 zł  

mix sałat z warzywami sezonowymi, dressing balsamiczny  

 

VERDURE GRIGLIATE 19 zł  

grillowane warzywa sezonowe  

 

PIZZA  
 

FOCACCIA 21 zł  
oliwa rozmarynowa, sól morska  
 

PIZZA MARGHERITA 29 zł  
mozzarella fior di latte, sos pomidorowy  
 

PIZZA FUNGHI 35 zł  
mozzarella fior di latte, sos pomidorowy, pieczarki, czosnek 

 

PIZZA PEPPERONI 39 zł 
mozzarella fior di latte, sos pomidorowy, kiełbasa pepperoni 

PIZZA CAPRICIOSA MURANO 45 zł  
mozzarella fior di latte, sos pomidorowy, szynka gotowana, 

karczochy, oliwki, pieczarki 

PIZZA SALAME PICCANTE 45 zł  
mozzarella fior di latte, sos pomidorowy, salame piccante, oliwki, 

cebula 

PIZZA CON GORGONZOLA E PERE 47 zł 
mozzarella fior di latte, oliwa, gorgonzola, gruszka, szpinak, 

orzechy włoskie kruszone  

 

 

 

PIZZA CON BURRATA E ZUCCA 49 zł 
mozzarella fior di latte, pelatti, burrata, dynia marynowana, orzech 

włoski kruszony, rukola, chili  

PIZZA BURRATA E SALAME PICCANTE  49 zł 
mozzarella fior di latte, sos pomidorowy, burrata, salame piccante, 

karczochy, świeża bazylia  

PIZZA PROSCIUTTO CRUDO 49 zł  
mozzarella fior di latte, sos pomidorowy, szynka parmeńska, 

parmezan, rukola, pomidorki cherry 

PIZZA HOT ITALIANA 49 zł  
mozzarella fior di latte, sos pomidorowy, salame piccante, nduja, 
salame napoli, mascarpone, jalapeno, rukola, pieczarki 

PIZZA CON GAMBERI 59 zl  
mozzarella fior di latte, sos pomidorowy, krewetki 10 szt., czosnek, 

natka pietruszki, suszone pomidory 

 

PER BAMBINI  
 

ZUPPA DI POMODORO 17 zł  
zupa pomidorowa z kluseczkami  

 

SPAGHETTI POMODORO 23 zł 
spaghetti, sos pomidorowy, parmezan, śmietana  

SPAGHETTI BOLOGNESE 27 zł 
spaghetti, sos boloński, pelatti, parmezan, śmietana 
 

MINI PIZZA 29 zł  
mozzarella, sos pomidorowy, gotowana szynka  

 

FILETTO IMPANATO 33 zł 
panierowane polędwiczki z kurczaka, puree ziemniaczane, pomidorki 

cherry 

 

                            DOLCI  
 
GELATO 25 zł 
3 kulki lodów do wyboru, owoce sezonowe, sos malinowy 

TORTA DI FORMAGGIO 29 zł  
sernik z karmelowej czekolady, owoce sezonowe, sos malinowy  
 

TIRAMISU MURANO 29 zł  
ciastko tiramisu z musem z mascarpone, likier amaretto, espresso, 

kakao, owoce sezonowe  

FONDENTE AL CIOCCOLATO 31 zł 
fondant czekoladowy, podany z wiśniami na ciepło oraz lodami 

waniliowymi i cukrem pudrem 

 

 
 

 

 

 


