MENIU - LIVRARE ACASĂ
- Vegetarian

Aperitive
Carpaccio flambe din somon norvegian
170
Melanzane alla parmigiana
125
Vitello tonnato în stil clasic
130
Tar-tar din mușchiuleț de vițel
180
Babaganoush cu salată mix și paprica afumată
85
Arancini siciliene cu ciuperci și trufe
100
Carpaccio din rădăcină de țelină cu sos citric
70

Salate
Salată de ton alla griglia cu sos citric
230
Salată Gamberetti cu cremă de avocado
210
Salată Piemontese cu vitel matprat
220
Salată cu quinoa și legume coapte
110
Vinegret cu anghinare și sos de rodii
110

To share (pentru doi)
Wellington cu piure de cartofi tartufați
600
Tagliata di manzo în stil clasic
500
Seabass pentru doua persoane
600

Supe
Supă cremă de trufe cu mix de ciuperci
150
Supă cremă de dovleac
90
Supă cremă de linte
90
Supă cremă de conopidă
75
Zeamă de casă
80

Pește & Carne
Ton în stil Italian cu cremă din conopidă
250
Somon norvegian cu înghețată din avocado
270
Seabass cu legume și sos Sofritto
190
Steak Italian cu trufe și dressing din hrean
290
Tenderloin cu sos Demi-Glace
270
Pui Italian cu cartofi du Robuchon
190

Deserturi
Chia pudding cu lapte de cocos
75
Napoleon de post cu mere caramelizate
80
Muss de ciocolată cu coacază neagră
110
Muss de piersic cu lichee
110
Muss de busuioc cu ananas
110

Vegetarian
Burger vegetarian cu avocado
125
Steak din fasole cu sos sicilian
115

Pasta
Tortellini cu picorino romano ăi sos de sofran
130
Ravioli cu urzică și sos de trufe
95

Pasta Fresca (4 porții 600g)
SPAGHETTI/LINGUINE
PAPPARDELLE/TAGLIATELLE

Pasta Fresca clasică/fără ou
80
Pasta Fresca cu spanac
90
Pasta Fresca cu morcov
90

Sosuri (400 gr)
Sos de tomate/usturoi
120
Sos de spanac/frișcă cu parmesan
180
Sos Bolognese
250

Lasagna Fresca (1550g)
Foi de lasagna 600g, sos Bolognese 500g,
sos de Bechamel 300g, Mozzarella 150g
500

