Piccola Italia
RISTORANTE ITALIANO

ANTIPASTI /
UŽKANDŽIAI DALINTIS

INSALATE /
SALOTOS

Focaccia duonelė su rozmarinais 2 eur.

Jautienos tartaras 7 eur.
Ančiuvių Aioli / kaparėliai / bulvių traškučiai

Marinuotos alyvuogės 5 eur.
Focaccia / naminis aioli
Bruschette rinkinys 7 eur.
Itališkų duonelių užkandis
Gruzdinti traškūs kalmarai 8 eur.
Ančiuvių Aioli / čili pipiriukai
Antipasto misto 12 eur.
Itališkų užkandžių rinkinys

ZUPPE /
SRIUBOS
Dienos sriuba
Klauskite personalo
Tortellini Bolognese ir sultinys 3 eur.
Virtiniai su mėsa / paukštienos ir daržovių
sultinys
Aštri tiršta Peperoncino 4 eur.
Jautiena / pupelės / Pecorino sūris

Lašišos užkandis 7 eur.
Lašiša / kaparėliai / avokadas
Salotos su šviežiu ožkos sūriu 7 eur.
Šakninės grill daržovės / aviečių balzamas
Caesar salotos su naminiu ančiuvių Aioli
Romaninės salotos / Speck kumpio traškučiai
su vištiena 8 eur.
su lašiša 9 eur.
su krevetėmis 10 eur.
Šviežių daržovių salotos su
Prosciutto Crudo 8 eur.
Vytintas kumpis / Mozzarella / pomidorai
Insalata di Calamari 8 eur.
Šviežios salotos / grill kalmarai

PASTA /
ŠVIEŽI MAKARONAI IR VIRTINIAI

PIATTI DI CARNE /
MĖSOS PATIEKALAI

Bigoli makaronai Prosciutto Cotto 8 eur.
Virtas kumpis / grybai / grietinėlė

Vištienos grill kepsnys 9 eur.
Baravykų padažas / laukiniai brokoliai /
portobello grybas

Virtiniai įdaryti vištiena 8 eur.
4 itališkų sūrių padažas / džiovinti pomidorai
Virtiniai įdaryti baravykais 7 eur.
Klasikinis grietinėlės ir krapų padažas
Garganelli makaronai su vištiena 8 eur.
4 itališkų sūrių padažas / grybai
Lasagne alla Bolognese 9 eur.
Bechamel padažas / Pecorino Romano sūris
Virtiniai įdaryti lašiša 8 eur.
Kreminis baltojo vyno padažas / krapai

Traškus kepsnys alla Milanese 9 eur.
Kalakuto filė / kiaušinis / bulvių piurė / šviežios
salotos
Grill kiaulienos šonkauliukai 10 eur.
Šakninės grill daržovės / bulvytės
Žemoje temperatūroje kepta jautiena 10 eur.
Bulvių piurė / Chianti vyno padažas / morkos
Grill kiaulienos didkepsnis 12 eur.
Marinuota nugarinė / keturių sūrių padažas /
bulvytės / šviežios daržovių salotos

Stringoli makaronai su kalmarais 9 eur.
Juodi makaronai / pomidorai / aštri ’Nduja

Barbarisinės anties krūtinėlė 13 eur.
Laukiniai brokoliai / grill pastarnokai /
morkų piurė / aviečių balzamas

Pappardelle makaronai su krevetėmis 10 eur.
grietinėlės padažas / džiovinti pomidorai /
špinatai

Minkšta kepta ėriena su kaulu 18 eur.
Bulvių ir trumų piurė / raudonojo vyno padažas
Jautienos antrekoto grill kepsnys
Svogūnų traškučiai / žaliųjų pipirų ir trumų
padažas / bulvytės
200 gr. - 18 eur.
300 gr. - 26 eur.
Klasikiniai grill ėriuko šonkauliukai
Česnakinis žolelių aliejus / bulvytės
200 gr. - 17 eur.
300 gr. - 24 eur.

PIATTI DI PESCE /
ŽUVIS IR JŪROS GĖRYBĖS

DOLCI /
DESERTAI

Midijos kreminiame sidro padaže 9 eur.
Grietinėlės padažas / sidras / bulvytės

Itališkų ledų rinkinys 4 eur.

Grill kalmariukai 11 eur.
Česnakinis žolelių aliejus / pomidoriukai /
bulvytės
Svieste kepta lašišos filė 12 eur.
Bulvių Gnocchi / laukiniai brokoliai / kreminis
krevečių padažas
Grill krevetės 12 eur.
Aštrus marinatas / salsa padažas
Cacciucco Livornese 14 eur.
Jūros gėrybių troškinys
Griliuje kepta aštuonkojo koja 15 eur.
Bulvių Gnocchi / morkų putėsiai / peperoncini

Ledai su žemės riešutų kremu 4 eur.
Klasikinis tiramisù 5 eur.
Ricotta sūrio pyragas su Amaretto
likeriu 6 eur.
Naminė Panna Cotta su gervuogėmis 4 eur.

