
Przystawki
Krewetki w kremowej emulsji z pomidorów, z cebulą, papryką chilli i pietruszką 24 PLN

Tatar z polędwicy wołowej podany z korniszonami, pieczarkami marynowanymi i cebulą 
oraz marynowanymi grzybami leśnymi 36 PLN

Zestaw włoskich antipasti podanych ze świeżym grissini (pieczona papryka i suszony 
pomidor nadziewane kremowym serem, grillowana cukinia, pieczone pomidory, 
marynowana papryka, oliwki, karczochy i kapary)

24 PLN

Zupy
Zupa sezonowa 14 PLN

Cappucino z pieczonych pomidorów z parmezanem 12 PLN

Kremowa zupa z selera z kurkami, prażonymi migdałami oraz koperkiem 14 PLN

Risotto
Risotto z grzybami leśnymi, rozmarynem i pomidorkami cherry 28 PLN

Risotto z kurczakiem, papryką, kukurydzą, cukinią i pomidorkami cherry 26 PLN

Desery
Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną 16 PLN

Mus z białej czekolady z lodem jogurtowym i sosem mango-marakuja 18 PLN

Mascarpone–straciatella z truskawkami w karmelu i lodami czekoladowymi 18 PLN

Dania dziecięce
Zupa pomidorowa z makaronem bucatini 10 PLN

Fileciki z kurczaka z frytkami i surówką z marchewki 16 PLN

Napoje
Kawa 8 PLN

Espresso 8 PLN

Espresso doppio 10 PLN

Cappuccino 10 PLN

Caffè Latte 12 PLN

Kawa mrożona 14 PLN

Kawa po irlandzku 16 PLN

Herbata dzbanek 10 PLN

Syropy smakowe 20ml 2 PLN

Soki CAPPY 0,2l (jabłkowy, pomarańczowy, grejpfrutowy, czarna porzeczka, pomidorowy) 6 PLN

Sok ze świeżych pomarańczy 0,2l 10 PLN

Sok ze świeżych pomarańczy 0,3l 14 PLN

Napoje gazowane 0,2l Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic 6 PLN

Woda Kinga Pienińska 0,3l (gazowana, niegazowana) 5 PLN

Woda Kinga Pienińska 0,7l (gazowana, niegazowana) 10 PLN

Red Bull 0,25l 12 PLN

Wino domu czerwone/białe
Lampka 0,125l 8 PLN

Karafka 1l 42 PLN
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Pizza
MARGHERITA pomidory, mozzarella, bazylia 18 PLN

FUNGHI pomidory, mozzarella, pieczarki 19 PLN

PROSCIUTTO pomidory, mozzarella, szynka 21 PLN

ORTOLANA sos, mozzarella, grillowany bakłażan, grillowana cukinia, cebula, rukola 22 PLN

SICILIANA pomidory, mozzarella, czarne oliwki, anchois, cebula 22 PLN

QUATTRO FORMAGGI sos, mozzarella, ser pleśniowy, ser żółty, ser ricotta 24 PLN

DOLCE VERDE pomidor, mozzarella, gorgonzola, spinaci, oregano 24 PLN

SALAME pomidory, mozzarella, salami, rukola 26 PLN

DIAVOLO pomidory, mozzarella, salami pikantne, papryka peperoni 26 PLN

CAPRICCIOSA pomidory, mozzarella, szynka, karczochy, oliwki, pieczarki, kapary 26 PLN

QUATTRO STAGIONI pomidory, mozzarella, szynka, pieczarki, karczochy, oliwki zielone 26 PLN

TONNO E CIPOLLE pomidory, mozzarella, tuńczyk, cebula 26 PLN

ZUCCHINE A CAMEMBERT pomidory, mozzarella, cukinia, ser camembert, karczochy, 
oregano 26 PLN

CALZONE FARCITO pomidory, mozzarella, szynka, pieczarki, karczochy 27 PLN

VERONA pomidory, mozzarella, szynka, papryka, kukurydza, cebula 27 PLN

TROPICALE pomidory, mozzarella, szynka, ananas, kukurydza 28 PLN

FESTA DI MAIALE pomidory, mozzarella, polędwica wieprzowa, papryka zielona, kukurydza 28 PLN

RUSTICA pomidory, ser camembert, kiełbasa, borowiki, oregano 29 PLN

PIZZA – FORTEZZA sos pomidorowy, mozzarella, salami pikantne, papryka peperoni, cebula 
czerwona, ser pleśniowy

30 PLN

Makarony
Tagliatelle Fortezza z polędwicą wołową, suszonymi pomidorami, świeżym szpinakiem, 
czosnkiem, pepperoni, oliwą extra virgin i serem parmezan 34 PLN

Farfalle z kurczakiem, borowikami, cukinią, pomidorkami cherry w kremowym sosie 
szafranowym 28 PLN

Tagliatelle ze świeżym łososiem, suszonymi pomidorami i czarnymi oliwkami polane pesto 
szpinakowym 34 PLN

Tagliatelle z krewetkami, cukinią i rukolą w sosie peperoncino 34 PLN

Bucatini z polędwiczką wieprzową w sosie szałwiowym z pomidorkami cherry i rukolą 28 PLN

Gnocchi All’ Arrabbiata czyli esencja Włoch w jednym daniu, z sosem pomidorowym, 
płatkami papryki chilli, delikatną czerwoną cebulą, świeżym czosnkiem, bazylią, 
parmezanem, suszonymi pomidorami i serem mozzarella

22 PLN

Sałaty
Młody szpinak z polędwiczką wieprzową, quinoa (komosa ryżowa), arbuzem, pomidorkami 
koktailowymi, serem ricotta i sosem malinowy 26 PLN

Mix sałat z grillowanym łososiem, pomidorem, ogórkiem, cebulką i dipem jogurtowo-
miętowym 28 PLN

Młode liście szpinaku z polędwicą wołową, pomidorkami, żółtą papryką, czerwoną cebulką  
i prażonym sezamem z dresingiem balsamicznym 36 PLN

Sałatka z grillowanym serem wędzonym z pomidorami koktajlowymi, zieloną i czerwoną 
papryką, rzodkiewką, czerwoną fasolą i pieczarkami, podlana sosem miodowo-
musztardowym

24 PLN

Dania mięsne
Polędwiczka wieprzowa pieczona z bekonem, serwowana z purée ziemniaczanym  
i wykwintnym sosem z czerwonego wina, śliwek, gorzkiej czekolady, kawy i rozmarynu 38 PLN

Golonka pieczona w czerwonym winie z żurawiną i rozmarynem, podana z purée 
ziemniaczanym, ciecierzycą i kapustą zasmażaną z joulienne z marchewki 38 PLN

Polędwica wołowa wysmażona na lawie wulkanicznej, podana na żeliwie z frytkami  
i miksem sałat, serwowana z sosem z whisky do wyboru (czysty, czosnkowy, z zielonym 
pieprzem)

66 PLN

Stek z antrykotu wołowego wysmażony na lawie wulkanicznej, podany na żeliwie  
z pieczonymi warzywami, miksem sałat, ziemniakami i sosem whisky do wyboru (czysty, 
czosnkowy, z zielonym pieprzem)

56 PLN

Kaczka pieczona z jabłkami i pomarańczami, podana z modrą kapustą, pyzami i sosem porto 54 PLN

Dania rybne
Łosoś gotowany serwowany z białym i dzikim ryżem z dodatkiem delikatnego sosu winno-
chrzanowego ze smażonymi warzywami 46 PLN

Pstrąg pieczony z miodem akacjowym i bekonem, podany z frytkami i duszonymi porami 
pod beszamelem 42 PLN


