Antipasti
Užkandžiai

Jautienos tartaras
Ančiuvių aioli / kaparėliai / bulvių traškučiai
8 eur.
Orkaitėje keptos sraigės
Itališkų žolelių sviestas / trumų aliejus
6 vnt - 8 eur. / 12 vnt - 12 eur.
Prosciuto di San Daniele su Burrata
Vytintas kumpis / sūris / alyvuogės / pomidorai
9 eur.
Aštuonkojo carpaccio
Apelsinų gelis / pankoliai / bulvių traškučiai
9 eur.
Marinuotos alyvuogės
Creapane duonelė / naminis aioli
7 eur.
Itališkų sūrių rinkinys (dviems)
Taleggio / gorgonzola / burrata / provolone
12 eur.
Bruschetti rinkinys (dviems)
Stracciatella / ančiuviai / San Daniele / speck
10 eur.
Gruzdinti traškus kalmarai
Ančiuvių aioli
maža 8 eur. / didelė 12 eur.
Antipasto misto medio (dviems)
Itališkų užkandžių rinkinys
10 eur.
Antipasto misto grande (keturiems)
Itališkų užkandžių rinkinys
24 eur.

Zuppe
Sriubos

Toskanietiška moliūgų ir pomidorų sriuba
Baklažanas / Mascarpone sūris
4 eur.
Kreminė midijų sriuba
Speck kumpis / žolelių ir trumų aliejus
4 eur.
Tortellini Bolognese ir sultinys
Virtiniai su mėsa / paukštienos ir daržovių sultinys
4 eur.

Insalate
Salotos

Salotos su šviežiu ožkos sūriu
Šakninės grill daržovės / aviečių balzamas
8 eur.
Caesar salotos su naminiu ančiuvių aioli
Romaninės salotos / Speck kumpio traškučiai
vištiena 8 eur.
lašiša 9 eur.
krevetės 10 eur.
Insalata Caprese su Burrata
Burrata sūris / džiovinti pomidorai / burokėliai
8 eur.

Pasta

Švieži makaronai

Žali špinatų Stringoli makaronai su Pesto
7 eur.
Spaghetti alla Carbonara
Grietinėlė / Pancetta kumpis
Pecorino sūris / kiaušiniai
9 eur.
Juodi Stringoli makaronai su kalmarais
Pomidorai / aštri ’Nduja
9 eur.
Trumpieji Garganelli makaronai su vištiena
4 sūrių padažas / vištienos filė
10 eur.
Tagliolini makaronai su šerniena
Pomidorai / salierai / šernienos ragù
10 eur.
Spaghetti alla Chitarra su triušiena
Grietinelė / triušienos ragù
10 eur.
Lasagne su jūros gėrybėmis
Bechamel padažas / Gran Moravia sūris
10 eur.
Spaghetti makaronai su tigrinėmis krevetėmis
Grietinėlės padažas / džiovinti pomidorai / špinatai
12 eur.

Pasta Ripiena
Įdaryti virtiniai

Žali špinatų virtiniai Tortelloni įdaryti sūriais
Ricotta sūris / Sogliano fossa sūris / ožkos sūris
naminis pesto padažas
9 eur.
Juodi virtiniai Mezzaluna įdaryti žuvimi
Jūros ešerys / skumbrė / jūros lydeka
Parmigiano Regiano / ricotta / moliūgų padažas
10 eur.
Fagotti virtiniai su juodaisiais trumais
Ricotta sūris / juodieji trumai / Parmigiano Reggiano
Grana Padano / 4 sūrių padažas
11 eur.
Cappelli virtiniai įdaryti baravykais
Baravykai / Riccota, Grana Paddano ir Parmigiano Reggiano
Grietinėlės padažas / pancetta kumpis / švieži krapai
10 eur.

Rissotti

Daugiaryžiai
Rissoto su Taleggio sūriu ir Speck kumpiu
9 eur.
Rissoto su baravykais ir trumais
11 eur.
Rissoto alla Milanese su jūros gėrybėmis
13 eur.

Piatti di Carne
Mėsos patiekalai

Vištienos ﬁle kepta ant griliaus
Baravykų padažas / laukiniai brokoliai / portobello grybas
10 eur.
Grill kiaulienos šonkauliukai
Šakninės grill daržovės / bulvytės
11 eur.
Veršienos dešrelė kepta ant griliaus
Bulvių gnocchi / vyno padažas / traškūs svogūnai
11 eur
Žemoje temperatūroje kepta jautiena
Bulvių piurė / Chianti vyno padažas / grill morkos
12 eur.
Sultinga barbarisinės anties krutinėlė
Laukiniai brokoliai / grill pastarnokai
morkų piurė / aviečių balzamas
14 eur.
Lėtai kepta ėriuko blauzdelė
Bulvių ir trumų piurė / raudono vyno padažas
18 eur.
Veršienos grill kepsnys su kaulu
Tonnato padažas / grill smidrai / bulvių piurė
25 eur.
Jautienos antrekoto grill kepsnys
Svogūnų traškučiai / žaliųjų pipirų ir trumų padažas /
bulvytės
200 gr. - 20 eur.
400 gr. - 38 eur.
Ėriuko šonkauliukai kepti ant griliaus
Mėtų aioli / bulvytės
200 gr. - 23 eur.
300 gr. - 29 eur.

Piatti di Pesce

Žuvis ir jūros gėrybės

Midijos kreminiame sidro padaže
Grietinėlės padažas / sidras / bulvytės
10 eur.
Kalmariukai kepti ant griliaus
Žolelių salsa / česnakų balzamas / bulvytės
11 eur.
Svieste kepta lašišos ﬁlė su krevečių padažu
Bulvių gnocchi / laukiniai brokoliai
12 eur.
Ant griliaus keptos krevetės
Aštrus marinatas / salsa padažas
13 eur.
Jūros gėrybių troškinys Cacciucco Livornese
14 eur.
Tuno grill kepsnys
Baklažanas / alyvuogės / salsa padažas
18 eur.
Aštuonkojis keptas ant griliaus
Bulvių gnocchi / morkų muslinas / pepperoncini
19 eur.

Dolci

Desertai

Naminis Creme Caramel su kardamonu
4 eur.
Itališkų ledų rinkinys
4 eur.
Klasikinis tiramisu su avietėmis
5 eur.
Ledai su žemės riešutų sviestu
5 eur.
Sūrio pyragas su avietėmis
5 eur.

