MENIU

PICCOLA ITALIA

UŽKANDŽIAI

PAGRINDINIAI

PROSCIUTTO CRUDO CON
MOZZARELLA sūrio ir vytinto
kumpio užkandis

5,99

AŠTRŪS TROŠKINTI AŠTUNKOJAI
gardinti pomidorų ir baltojo vyno padažu

9,99

JAUTIENOS CARPACCIO užkandis
gardintas trumų aliejumi tiekiamas su
Pecorino sūrio lakšteliais

GRILIUJE KEPTI KALMARAI su
aromatingu šviežių kalendrų užpilu

5,99

5,99

5,99

LAŠIŠOS TARTARAS marinuota
lašiša tiekiama su avokadų ir obuolių
salotomis

6,99

MIDIJOS baltojo vyno padaže,
gardintos svieste keptais svogūnėliais,
tiekiamos su gruzdintomis bulvytėmis

8,99

TRAŠKIOS TIGRINĖS KREVETĖS
tiekiamos su žolelių sviesteliu ir
focaccia duonele

7,99

CACCIUCCO LIVORNESE tirštas ir
aromatingas jūros gėrybių troškinys
tiekiamas su focaccia duonele
SULTINGA ANTIES KRŪTINĖLĖ
tiekiama su keptais špinatais bei
imbierine bulvių piure

8,99

3,99
ITALIŠKŲ SŪRIŲ RINKINYS

JAUTIENOS KEPSNYS mėsinių galvijų
antrekoto kepsnys (pasirinkite padažą:
balzaminis, žaliųjų pipirų arba
česnakinis žolelių sviestas)

UŽKANDŽIAI DVIEMS
GRUZDINTI AŠTUNKOJAI tiekiami
su naminiu česnakiniu aioli

8,99

ANTIPASTO MISTO itališkų
užkandžių rinkinys

5,99

SPECK TIROLESE Tirolietiškas
kumpio užkandis

5,99

FOCACCIA tradicinė itališka
duonelė gardinta rozmarinais

0,99

BRUSCHETTE užkandžių rinkinys
su traškia itališka duonele

5,49

20,99

GRILL KIAULIENOS DIDKEPSNIS
tiekiamas su keturių sūrių padažu,
gruzdintomis bulvytėmis

7,99

MILANESE sluoksniuotas kalakutienos
kepsnys, tiekiamas su bulvių piure

6,99

LAŠIŠOS KEPSNYS tiekiamas su trijų
šakniagumbių piure

8,99

VIŠTIENOS SUKTINUKAS
traškus vištienos suktinukas, įdarytas
kreminiu Taleggio sūriu, tiekiamas su
trijų šakniagumbių piure

7,99

ĖRIUKO KOJA lėtai ruošta ėriuko koja,
raudonojo vyno padaže, tiekiama su
bulvių piure

15,99

SRIUBOS / SALOTOS
SOUPE DEL GIORNO dienos sriuba

2,49

CAPRESE salotos su šviežiu
Mozzarella sūriu

5,49

INSALATA DI CESARE salotos
gardintos Pecorino Romano sūriu ir
ančiuvių padažu, pasirinkite:

- su kepta vištienos krūtinėle
- su kepta lašišos file

4,49
6,99

MAKARONAI IR RYŽIAI

DESERTAI

TAGLIATELLE ALLA
BOLOGNESE makaronai su
jautiena, troškintomis daržovėmis

4,99

TIRAMISU
kreminio Mascarpone sūrio, kavos
ir Amaretto likerio desertas

2,99

SPAGHETTI ALICI E GAMBERI
tiekiami su šviežių krevečių ir
grietinėlės padažu

7,99

GELATI E SORBETTI
vaisinio šerbeto ir tikrų itališkų ledų
derinys

2,49

SPAGHETTI ‘NDUJA gardinti
aštria ’nduja dešra ir česnakiniu
aliejumi

3,99

LIMONCELLO SORBETTO
citrininių ledų šerbetas su natūralių
vaisių gabaliukais

2,99

LINGUINE makaronai, su
kalmarais ir aštria ’nduja dešra

6,99

2,99

4 FORMAGGI makaronai su
vištiena ir pievagrybiais, gardinta
4 geriausių itališkų sūrių padažu

6,99

GELATO ARACHIDI
žemės riešutų ledai, gardinti
kepintais migdolais
DIENOS DESERTAS

2,99

7,99

SŪRIO PYRAGAS AMARETTO
kreminis sūrio pyragas, gardintas
itališku likeriu Amaretto

3,99

TAGLIATELLE SALMONE su
kepta lašiša ir švelniu grietinėlės
padažu

5,99

LASAGNE BOLOGNESE klasikinė
itališka lazanija su jautiena

5,99

TORTA AL CIOCCOLATO
ypatingai šokoladinis pyragaitis,
tiekiamas su šviežios grietinėlės
ledais

3,99

FETTUCCINE su pievagrybiais ir
itališku kumpiu

RISOTTO MILANESE daugiaryžis
su jūros gėrybėmis

8,99

RAVIOLI SU VIŠTIENA virtiniai
įdaryti vištiena ir Ricotta sūriu,
grietinėlės padaže

4,99

GNOCCHI tiekiami tirštame,
moliūgų ir Mascarpone sūrio
padaže, gardinti kumpiu Speck,
muskatu

4,99

PANZEROTTI DI RICOTTA įdaryti
Ricotta sūriu ir špinatais, tiekiami
su grietinėlės padažu

6,49

PANZEROTTI DI PROVOLA įdaryti
Provola sūriu ir itališku kumpiu
Speck, tiekiami su svieste
keptais šalavijo lapeliais

6,99

PIZZERIA
MARGHERITA padažas, Mozzarella

3,99

FUNGHI Mozzarella, pievagrybiai

4,49

VEGETARIANA Mozzarella, paprikos, svogūnai, pievagrybiai, alyvuogės

4,49

SALAMI Mozzarella, salami

4,99

ROMANA Mozzarella, ančiuviai, svogūnai, kaparėliai, juodos alyvuogės

5,99

CAPRESE Mozzarella, pomidoriukai, Pesto

4,99

QUATRO FORMAGGI keturių sūrių

5,49

DIAVOLA Mozzarella, aštrus faršas, svogūnai, čili

4,99

PROSCIUTTO CRUDO Mozzarella, vytintas kumpis

5,99

CAPRICCIOSA Mozzarella, virtas kumpis, pievagrybiai

4,99

QUATTRO STAGIONI Mozzarella, virtas kumpis, pievagrybiai, paprikos, alyvuogės

5,49

TIROLESE Mozzarella, rūkytas kumpis, gražgarstės

5,99

‘NDUJA Mozzarella, aštri itališka ‘nduja dešra

6,49

POLLO E PEPERONI Mozzarella, vištiena, marinuota paprika, Pesto, mėlynieji svogūnai

5,99

PICANTE Mozzarella, aštrus saliami, česnakai, čili

5,99

PANCETTA traški Pancetta šoninė, špinatai, keturių sūrių padažas

5,49

QUATTRO SALUMI Mozzarella, Pancetta, aštrus salami, vytintas kumpis, virtas kumpis

7,49

SPIANATA ROMANA Mozzarella, saliami Spianata Romana, Provolone sūris

6,99

TARTUFATA Mozzarella, gruzdinti pievagrybiai, trumų aliejus, Pecorino sūris

6,99

CALAMARO Mozzarella, kalmarai, česnakas, kalendra

6,99

COZZE Mozzarella, midijos, česnakas, kalendra

6,99

