Ristorante Da Santi

  oznacza danie wegetariańskie

ANTIPASTI

Przystawki

BRUSCHETTA wege / ryba / mięso

18 / 19 / 21 zł

3 kromki grillowanego pieczywa domowej roboty, oliwa z oliwek e.v.,
bazylia, świeże pomidory malinowe, mozzarella, czosnek / anchois /
/ szynka parmeńska, czarne oliwki

LA PEPERONATA SICILIANA

250 g

22 zł

cebula, papryka, bakłażan i ziemniaki podduszone w sosie
pomidorowym, z dodatkiem oliwy z oliwek e.v., posypane
parmezanem, czarnym pieprzem i udekorowane listkami świeżej
bazylii, podawane z 2 kromkami grillowanego domowego pieczywa

ANTIPASTI ALL’ ITALIANA (dla 2 osób)

51 zł

trio wędlin (łagodne salami, pikantne salami, szynka parmeńska),
suszone pomidory, karczochy,
trio serów (gorgonzola, parmezan, ementaler), oliwki czarne oraz
zielone, oliwa z oliwek e.v., suszone pomidory, karczochy

BUFALA FRITTA E IMPANATA

30 zł

mozzarella di bufala w panierce smażona na głębokim oleju, podawana
z sosem anchois i kaparami, rukolą, pomidorkami cherry, kremem
z octu balsamicznego i kremem balsamicznym „Modena"

ZUPPA
CREMA DI POMODORO

Zupy
17 zł / ½ porcji 9 zł

krem ze świeżych pomidorów, podawany z parmezanem, oliwa
z oliwek e.v., czarnym pieprzem i bazylią

CREMA DI CECI CON GAMBERI 23 zł / ½ porcji 12 zł

krem z ciecierzycy, 2 krewetki, parmezan, oliwa z oliwek e.v., krem
z octu balsamicznego, bazylia

PIECZYWO DOMOWE

SECONDI PIATTI

2 kromki

6 zł

Dania główne

TARTARA DI MANZO DEI F.LLI.MAVILIA

44 zł

tatar wołowy (190 g), kapary, oliwa z oliwek e.v., sól, pieprz, oliwki
zielone i czarne, anchois, oliwa truflowa cytryna, grillowane pieczywo,
rukola, pomidor koktajlowy, krem balsamiczny typowy dla rejonu
Modeny, żółtko z jajka

GAMBERETTI TIGRE ALLA MESSINESE

45 zł

8 sztuk krewetek tygrysich, natka pietruszki, cytryna, oliwa z oliwek e.v.,
kapary, zielone i czarne oliwki, pomidory truskawkowe, anchois, białe
wino, rukola, 2 kromki grillowanego pieczywa domowej roboty, parmezan

FRITTO DI CALAMARI CON PATATE
ALLA PALERMITANA

36 zł

BURGER NINO’S

44 zł

panierowane kalmary (160 g), ćwiartki ziemniaków (160 g), rozmaryn,
podawane z ostrym sosem jalapeno oraz sosem czosnkowym
wołowina 200 g, bekon, ser mozzarella, ciabatta, oliwa z oliwek e.v.,
oregano, cebula, kukurydza, podawany z sosem z gorgonzoli + ćwiartki
ziemniaków

BURGER GIOVANNI

44 zł

wołowina 200 g, bekon, mozzarella, ciabatta, oliwa z oliwek e.v.,
oregano, czerwona cebula, pesto, suszone pomidory, rukola + ćwiartki
ziemniaków

INSALATONe
FANTASIA

Sałatki
32 zł

baza: miks sałat i rukoli
dressing: ocet balsamiczny lub dressing Saponara (ocet, oliwa
z oliwek e.v., sok z cytryny, miód).
Dodatkowo do wyboru 3 składniki (wliczonę w cenę) spośród:
pomidory koktajlowe, mozzarella, oliwki zielone, oliwki czarne,
karczochy, suszone pomidory, anchois, kapary, ananas, parmezan,
czerwona cebula, gorgonzola, kukurydza, szynka parmeńska,
orzechy włoskie, kurczak, 2 kromki domowego pieczywa.
Każdy dodatkowy składnik powyżej 3 wliczonych w cenę
+4 zł

BUFALA DELLA CASA
CON INSALATA / BURRATA

39 zł

mozzarella di bufala orginale campana (100 g – cała kulka) lub
burrata, pomidorki cherry, szynka parmeńska, do wyboru dressing
Saponara lub ocet balsamiczny, 2 kromki grillowanego pieczywa
domowej roboty

BUFALA DELLA CASA / BURRATA
CON INSALATA – VEGETARIANA

PASTA
SPAGHETTI CARBONARA

31 zł

PENNE BOLOGNESE

31 zł

waga: składniki + 250 g pasty
boczek, jajko, parmezan, czarny pieprz, natka pietruszki, oliwa e.v.
waga: składniki + 250 g pasty
sos pomidorowy, bazylia, parmezan, oliwa z oliwek e.v, mięso mielone,
czarny pieprz

TAGIATELLE CON POLLO E FUNGHI PORCINI 34 zł

39 zł

Weekend

·

LASAGNE

34 zł

mięso mielone, sos pomidorowy, parmezan, marchew, cebula, sos
beszamelowy, włoska szynka gotowana, gałka muszkatołowa, bakłażan,
jajko, krem z octu balsamicznego, pomidorki koktajlowe, czarne oliwki

Pizza
1.

2.
3.

5.

CASARECCE ALLO ZAFFERANO

34 zł

waga: składniki + 250 g pasty
szafran, gorgonzola, orzechy włoskie, pomidorki cherry, bazylia,
oliwa z oliwek e.v., parmezan, śmietana, czarne oliwki, czosnek

LINGUINE MARE E MONTI

35 zł

waga: składniki + 250 g pasty
dwie krewetki, borowiki, śmietana, kapary, cebula, parmezan,
pomidory cherry, pietruszka, białe wino, oliwa z oliwek e.v., czosnek

GNOCCHI CON SALSA DI ZUCCHINE E MANDORLE34 zł

waga: składniki + 250 g pasty
kluseczki gnocchi, cukinia, migdały, parmezan, śmietana, oliwa
z oliwek e.v., czarne oliwki, pomidorki cherry, krem z octu balsamicznego

SPAGHETTI AGLIO OLIO E PEPERONCINO

31 zł

waga: składniki + 250 g pasty
czosnek, oliwa z oliwek e.v., peperoncino, natka pietruszki, parmezan,
pomidorki cherry

RAVIOLI SICILIANI DI ZIA ANGELA

35 zł

składniki + 9 sztuk ravioli
farsz z ricotty i szpinaku, masło, czarne oliwki, bazylia, oliwa z oliwek
e.v., parmezan, pomidorki cherry

RAVIOLONI DI NONNA PINA

38 zł

składniki + 6 sztuk ravioloni
ricotta, wędzony łosoś, masło truflowe, pomidory cherry, migdały,
bazylia, oliwa z oliwek e.v., parmezan
Możliwość przygotowania pasty bezglutenowej z powyżej
wymienionymi sosami (z wyjątkiem ravioli i gnocchi)

+4 zł

SANTI AL PISTACCHIO

PEPPE AL PISTACCHIO

26. MESSINA

42 zł

42 zł

41 zł

sos pomidorowy, pomidory cherry, parmezan, rukola, mozzarella di
bufala campana (100 g, cała kulka) lub burrata

6.

FEDE E ELE

40 zł

7.

MADONNINA DELLO STRETTO

39 zł

sos pomidorowy, mozzarella, szynka parmeńska, borowiki, rukola,
parmezan, oliwa pikantna
sos pomidorowy, mozzarella, dwie krewetki królewskie, tuńczyk,
parmezan, kapary, pomidorki cherry, anchois

8.

SANTI

37 zł

sos pomidorowy, mozzarella, pomidory cherry, parmezan, rukola,
szynka parmeńska, oliwa pikantna

9.

DOMINICA

36 zł

sos pomidorowy, mozzarella, pesto, ementaler, kurczak, cebula,
pieczarki, parmezan

10. VIVI BIANCA

36 zł

sos śmietanowy, mozzarella, jajko, boczek, cebula, pieczarki, natka
pietruszki, parmezan

11.

BIANCA SOLCIA

36 zł

12. CRUDO DI PARMA

36 zł

13.

36 zł

sos śmietanowy, mozzarella, cukinia, bakłażan, kukurydza,
pomidorki cherry, rukola, parmezan
sos pomidorowy, mozzarella, szynka parmeńska, parmezan, rukola

QUATTRO FORMAGGI

sos pomidorowy, sery: mozzarella, ementaler, parmezan,
gorgonzola, orzechy włoskie, czarne oliwki

14. DEMETRIO

36 zł

sos śmietankowy, mozzarella, czarne oliwki, kukurydza, kurczak,
łagodne salami, parmezan

15. PATRIZIA

36 zł

16. DEL PESCATORE ROSSO / BIANCO

36 zł

waga: składniki + 250 g pasty
gnocchi, mozzarella, czosnek, sos pomidorowy, bazylia, parmezan,
oliwa z oliwek e.v., mięso mielone, czarny pieprz

17. TITO

35 zł

DOLCI SICILIANI

18. FRANCO E PINA

FARFALLE AL SALMONE PISTACCHIO
E GORGONZOLA

36 zł

waga: składniki + 250 g pasty
łosoś, śmietana, oliwa z oliwek e.v., czosnek, pomidorki cherry,
gorgonzola, pistacje, parmezan, kapary, anchois, czosnek

GNOCCHI DELLA DOMENICA

34 zł

desery sycylijskie

TIRAMISÙ

18 zł

CANNOLO SICILIANO

18 zł

włoska kawa, świeże jajka, ser mascarpone, czekolada, biszkopty, kakao
słodka sycylijska rurka wypełniona świeżo przygotowanym
kremem ricotta z mascarpone

TARTUFO NERO O TARTUFO BIANCO

18 zł

lodowa kulka czekoladowa o smaku zabajone, otoczona posypką
z orzechów laskowych i kakao, polana sosem czekoladowym lub
lodowa kulka o smaku zabajone, wypełniona kremem kawowym,
otoczona posypką bezową i polana sosem czekoladowym

3 gałki

14 zł

sos śmietanowy, mozzarella, bakłażan, cukinia, rukola, suszone
pomidory, kiełbasa sycylijska, parmezan
sos pomidorowy / śmietanowy, mozzarella, łosoś, pomidorki cherry,
kapary, cukinia, parmezan
sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, boczek, pieczarki, cebula,
parmezan

35 zł

sos pomidorowy, mozzarella, ser ementaler, kurczak, cukinia,
bakłażan, kukurydza, parmezan

19. GEMELLI

35 zł

sos pomidorowy, mozzarella, cebula, włoska szynka gotowana,
pieczarki, parmezan, pikantne salami

20. CWKS

35 zł

sos pomidorowy, mozzarella, tuńczyk, cebula, anchois, kapary,
parmezan

21. CAPRICCIOSA

35 zł

sos pomidorowy, mozzarella, karczochy, gotowana włoska szynka,
jajko, pieczarki, parmezan

22. REGINA

34 zł

PANNA COTTA AL CAFFE

23. ZIU CAMMELU

34 zł

sycylijski deser kawowy, podawany z sosem czekoladowym, cantuccio,
migdałami i kakao, udekorowany miętą i cukrem pudrem

CRÈME BRÛLÉE

18 zł

podawany z cantuccio i konfiturą z czerwonej porzeczki, udekorowany
miętą i cukrem pudrem

sos pomidorowy, mozzarella, cebula, włoska szynka gotowana,
pieczarki , parmezan, ementaler
sos pomidorowy, mozzarella, gotowana włoska szynka, cebula,
oliwki czarne i zielone, karczochy, parmezan

24. FAMIGLIA

34 zł

sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, pikantne salami, ementaler,
parmezan

THE

Herbata

HERBATA TAYLORS
34 zł

sos pomidorowy, mozzarella, zielone i czarne oliwki, suszone
pomidory, kiełbasa sycylijska, parmezan, bazylia

27. NONNO DON SANTU

0,45 l

12 zł

1)		 ENGLISH BREAKFAST

5) ZIELONA CYTRYNOWA

2) EARL GREY

6) MIĘTA

3) ZIELONA

7) POMARAŃCZA–CYTRYNA

sos pomidorowy, mozzarella, ser ementaler, pieczarki, sycylijska
kiełbasa, parmezan

4) ZIELONA JAŚMINOWA

8) MALINA–JEŻYNA

28.

HERBATA ZIMOWA

34 zł

VEGETARIANA

34 zł

sos pomidorowy, mozzarella, bakłażan, cukinia, rukola, pomidory
suszone, parmezan

29. LA SICILIANA

34 zł

30. DEL SUD

33 zł

31. COLORADO

33 zł

sos pomidorowy, mozzarella, anchois, kapary, oliwki czarne i zielone,
karczochy
sos pomidorowy, mozzarella, pikantne salami, pieczarki, cebula,
parmezan

0,45 l

14 zł

caffè

kawa

ESPRESSO / DOPPIO / MACCHIATO 

8 / 9 / 10 zł

CAPPUCCINO

11 zł

AMERICANO / Z MLEKIEM

10 / 11 zł

LATTE

13 zł

sos pomidorowy, mozzarella, kukurydza, pikantne salami, czerwona
cebula, parmezan

FLAT WHITE

11 zł

32. ROMANA

32 zł

FRAPPÉ MILIONE z lodami na mleku / bez mleka 14 zł

33. PROSCIUTTO E FUNGHI

32 zł

sos pomidorowy, mozzarella , anchois, kapary, oregano, parmezan

GORĄCA CZEKOLADA

sos pomidorowy, mozzarella, włoska szynka gotowana, pieczarki,
parmezan

BIRRA

34. SALAME PICCANTE O DOLCE

PERONI (WŁOCHY)

31 zł

12 zł

Piwa
0,66 l

sos pomidorowy, mozzarella, ostre lub łagodne włoskie pepperoni
Fiorucci, parmezan

MORETTI (WŁOCHY)

35. PROSCIUTTO COTTO

31 zł

NASTRO AZZURRO (WŁOCHY)

36. HAWAJSKA

31 zł

sos pomidorowy, mozzarella, gotowana włoska szynka, parmezan

ICHNUSA (WŁOCHY)

0,33 l

37.

EMILY

31 zł

PILSNER URQUELL (CZECHY)

38.

NATALIA

31 zł

KSIĄŻĘCE ZŁOTE PSZENICZNE

sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, parmezan

BIBITE
GALVANINA

Napoje
0,35 l

1)		 HERBATA:
– ZIELONA
– BRZOSKWINIOWA
– CYTRYNOWA
– BIAŁA
2) CYTRYNA
3) CZERWONA
		 POMARAŃCZA
4) POMARAŃCZA
		 Z BORÓWKĄ
5) POMARAŃCZA

14,5 zł

6) MANDARYNKA
7)		 MANDARYNKA
			 Z OPUNCJĄ
8)		 GRANAT
9)		 CZERWONY GREJFRUT
10)		 BIO COLA
11)		 GINGER ALE
12)		 GINGER BEER
13)		 CHINOTTO
14)		 CEDRATA
15)		 GASSOSA

COCA COLA / COCA COLA ZERO / FANTA / SPRITE 0,25 l 7 zł
CAPPY

0,25 l

7 zł

FUZE TEA

0,25 l

7 zł

(brzoskwiniowa, cytrynowa)

SOKI ŚWIEŻO WYCISKANE

0,25 l

15 zł

(pomarańczowy, grejpfrutowy, mix)

WODA KROPLA BESKIDU / DELICE

0,33 l

6 zł

niegazowana / lekko gazowana

WODA W KARAFCE

0,50 l / 1 l

10 zł / 18 zł

z cytryną i miętą

WŁOSKA WODA LEVICO
niegazowana / gazowana

0,50 l / 0,75 l

11 zł / 16 zł

SOK DO PIWA

birra analcolica
LECH FREE

17 zł
13 zł

0,33 l

13 zł

0,50 l

KSIĄŻĘCE CZERWONE LAGER
TYSKIE

17 zł
0,66 l

BIRRA MESSINA (WŁOCHY)

sos pomidorowy, mozzarella, oliwki zielone i czarne, parmezan

17 zł

0,66 l

sos pomidorowy, mozzarella, gotowana włoska szynka, ananas,
parmezan

(pomarańczowy, jabłkowy)

tradycyjne włoskie lody w pucharku z rurką czekoladową, miętą
oraz cukrem pudrem. do wyboru 3 gałki ze smaków: czekoladowy,
stracciatella, pistacjowy, sorbet cytrynowy, sorbet truskawkowy

18 zł

34 zł

43 zł

krem pistacjowy, mozzarella, pistacje, ementaler, parmezan, czarne
oliwki, pomidorki cherry, cukinia, posypka ze świeżych pistacji

BUFALA / BURRATA

MARTINA

sos pomidorowy, mozzarella, cukinia, bakłażan, kukurydza,
parmezan, rukola

krem pistacjowy, mozzarella, pistacje, pomidorki cherry, parmezan,
szynka parmeńska, oliwa pikantna, posypka ze świeżych pistacji

SPAGHETTI CON GAMBERI

37 zł

SANTI CON BUFALA / BURRATA

25.

24 zł

sos pomidorowy, mozzarella di bufala campana lub burrata, pomidory
cherry, parmezan, rukola, szynka parmeńska, oliwa pikantna

4.

waga: składniki + 250 g pasty
4 krewetki tygrysie, anchois, oliwa z oliwek e.v, rukola, białe wino, cytryna,
natka pietruszki, pomidorki cherry, kapary, parmezan, czarny pieprz, czosnek

·
MARGHERITA

sos pomidorowy, mozzarella, bazylia, parmezan

waga: składniki + 250 g pasty
czosnek, borowiki, kurczak, oliwa z oliwek e.v, parmezan, śmietana,
natka pietruszki, czarny pieprz, czarne oliwki, czosnek

COPPA DI GELATO

wegetariańska wersja sałatki BUFALA DELLA CASA CON INSALATA,
zamiast szynki parmeńskiej proponujemy dobrać składnik
wegetariański w cenie sałatki

·

22-541-20-29
500-196-714

DOSTAWA

0,50 l
0,50 l

0,50 l

16 zł
14 zł
14 zł
12 zł

malinowy

2 zł

Piwa bezalkoholowe
0,33 l

11 zł

(lager, limonka z miętą)

VINI DELLA CASA
VINO ROSSO / BIANCO

Wino
140 ml / 0,5 l / 1 l

14 / 34 / 56 zł

Merlot-Syrah / Chardonnay – półwytrawne

GRZANE WINO

15 zł

PROSECCO
ALBERTO TORRESI D.O.C

·
140 ml / 0,75 l

12 / 55 zł

wino prosecco, Włochy

ORYGINALNE WŁOSKIE KOKTAJLE
MOHITO IMMACOLATA

0,25 l

·
19 zł

rum, mięta, limonka, brązowy cukier, lód

APEROL SPRITZ

0,25 l

19 zł

Aperol, prosecco oraz woda gazowana podane z plastrem pomarańczy

 PIZZA TOMO: każdą pizzę z menu możemy przygotować bez sosu pomidorowego lub śmietanowego, jest to pizza na bazie oliwy  PIZZA PÓŁ/PÓŁ + 5 zł od droższej pizzy  SOSY DO PIZZY: czosnkowy, pesto, jalapeno, pomidorowy 4 zł  DODATKOWY SKŁADNIK DO PIZZY +4 zł 
 DODATKI: 1 szt. krewetki do pizzy / crudo di parma oraz gorgonzola do pizzy 5 zł  PIZZA NA CIEŚCIE BEZGLUTENOWYM 10 zł  Wszystkie pizze są dekorowane oliwą e.v. oraz oregano, zgodnie z włoską tradycją  Zupy przygotowywane na bazie warzyw, odpowiednie dla diety bezglutenowej / gluten free 
 GALVANINA to najwyższej jakości napoje organiczne bez konserwantów i barwników, na bazie jednej z najlepszych włoskich wód mineralnych, wg tradycyjnej włoskiej receptry niezmiennej od 1847 r. 

