
Nasza oferta na wynos akt.od IV.2020

I Nosri Antipasti (Nasze przystawki) Cena

Focaccia (Pizza chlebek z dodatkiem rozmarynu, włoskiej oliwy i soli)       11,50 zł 

Olive verdi (Zielone oliwki 300 gr ) 18,00 zł

Bruschetta (Grzanki z pomidormami koktajlowymi, czosnkiem, bazylią i włoską 

oliwą)
      21,50 zł 

Crostini Casa Cubeddu (Grzanki  z borowikami ,mozzarellą oraz 

chrupiącym,włoskim boczkiem) 3 szt 
      37,50 zł 

Fritto misto all'italiana (Półmisek chrupiących,włoskich przystawek na ciepło)       32,50 zł 

Vitello Tonnato (Plastry cielęciny w delikatnym sosie musztardowo - 

majonezowym)
      32,50 zł 

Formaggi misti (Półmisek włoskich serów, serwowany z miodem, włoską 

marmoladą, winogronami, domowym pieczywem i masłem) 
      39,50 zł 

Carpaccio di manzo con porcini (Carpaccio z polędwicy wołowej, z dodatkiem 

borowików, rukoli i Parmezanu) 
      42,50 zł 

Scampi e porcini su rucola e Parmigiano (Krewetki  i borowki  z patelni, 

serwowane na rukoli, z dodatkiem Parmezanu)
      54,50 zł 

Antipasto misto Piccolo(Półmisek przystawek włoskich – wędliny, sery, 

warzywa) 250gr dla 1-2osób
      39,00 zł 

Antipasto  misto Grande (Półmisek przystawek włoskich,sery,oliwki,suszone 

pomidory,…i inne smakołyki serwowne  z domowym pieczywem) 500gr dla 3-

4osób

      65,00 zł 



Le nostre Insalate (Nasze Sałatki)

Inasata Mista (Mix sałat, pomidory, ogórki) -  Piccola (mała sałatka 100 gr)       11,50 zł 

Insalta Mista  (Mix sałat, pomidory, ogórki) - Grande (duża sałatka - 200gr )       19,50 zł 

Insata Rucola (Sałata rukola z Parmezanem, gruszką, pomidorkami koktajlowymi 

i orzechami włoskimi)
      25,50 zł 

Mazzarella Caprese (Ser mozzarella, pomidor, świeża bazylia i czarne oliwki -  

300 gr)
      27,50 zł 

Insalata con Pollo Croccante (Sałatka z chrupiącym  kurczakiem, z dodatkiem 

pomidorków koktajlowych, ogórków i karotki)
      28,50 zł 

Insalata  Tonno (Sałtka z tuńczykiem - sałata, pomidorki koktajlowe, tuńczyk 

,,Rio Mare", zielone oliwki, cebula oraz domowe chipsy z ziemniaków- 350 gr)
      31,50 zł 

Insalta con Anatra (Sałatka z piersi  z kaczki, z dodatkiem Parmezanu, 

prażonych migdałów oraz delikatnego kremu balsamicznego - 300gr)
      36,50 zł 

Insalata Casa Cubeddu (Sałatka z chrupiącymi krewetkami, pieczoną papryką, 

zielonymi oliwkami, cebulkami w zalewie balsamicznej, melonem i prażonymi 

orzeszkami pinii 300gr)

      43,50 zł 

Le nostre Paste  (Nasze Makarony)

Penne al pomodoro (Makaron - rurki w sosie pomidorowym - 300gr)       26,50 zł 

Penne all'Arrabbiata (Makaron - rurki w sosie pomidorowym, z dodatkiem 

papryczek chilli - na ostro !!!- 300gr)
      27,50 zł 

Spaghetti Aglio Olio (Spaghetti z czosnkiem,pyszną włoską oliwą  i natką 

pietruszki - na ostaro!!! 300 gr)
      28,50 zł 

Spaghetti Bolognese (Spaghetti w sosie bolońskim - 400 gr)       29,50 zł 

Sedanini alla Boscaiola (Makaron - rurki w sosie smietanowym, z dodatkiem 

pieczarek, groszku i szynki gotowanej, 300gr)
      32,50 zł 

Ravioli Ricotta e spinaci (Domowe pierożki faszerowane włoskim serem Ricotta i 

szpinakiem, w delikatnym sosiesos na bazie Parmezanu)
      34,50 zł 



Spaghetti integrali con pollo e verdure Julienne (Makaron pełnoziarnisty z 

kurczakiem i warzywami Julienne)
      36,50 zł 

Linguine con scampi, zucchine e menta (Długi makaron z krewetkami, cukinią i 

świeżą miętą)
      42,50 zł 

Linguine allo scoglio (Długi makaron ze świeżymi owocami morza) 59,50 zł

I Frutti di Mare (Owoce morza)* nie zawsze w ofercie

Frittura di calamaretti con rucola (Chrupiące kalmarki, serwowane z rukolą) 47,50 zł

Frittura di scampi e calamaretti su rucola (Chrupiące kalmarki i krewetki, 

serwowane z sałatką rukola)
      64,50 zł 

Scampi in padella/alla griglia con crostini di pane (Krewetki z patelni lub 

grillowane, serwowane z grzankami)
      64,50 zł 

Zupa Cena

Crema di pomodoro (Krem z pomidorów)       14,50 zł 

Desery Cena

Tiramisu'       15,00 zł 

Lody Ben & Jerry 465ml Carmel Chew/Choc Fudge Brownie       25,00 zł 

Pizze - oddzielna karta

SMACZNEGO!!!


