
Risotto ai Limone cu parmezan, gălbenuș de ou și lămâie

Risotto Pomodoro cu roșii, busuioc și parmezan

Risotto Caponata cu vânăta, roșii și oregano

Risotto
* Risotto Gamberetti cu crevete si sofran

* Risotto al Salmone cu frișcă, somon și lămâie

Risotto Verde cu spanac si parmezan

Risotto Barbabietola cu sfeclă și cașcaval de capră

Risotto ai Funghi cu ciuperci, parmezan și frișcă

Pasta
   Pasta con Pesce cu zander și sos de roșii

* Pasta Quattro formaggi cu parmezan, gorgonzola,
 ricotta și brie

* Pasta al Salmone cu frisca, zaţ de lămâie și somon

* Pasta Tonnato cu hamsie, capere, Pecorino Romano și ton

* Pasta Gamberetti cu creveti, lămâie și usturoi

* Pasta Manzo cu carne de vită și sos pepperoncino

* Pasta Tartufata cu sos de trufe

Pasta Carbonara cu guanciale, parmezan 
și gălbenuș de ou

Pasta Bolognese cu carne de vită, legume și sos de roșii

Pasta Polo cu fileu de găină, frișcă și parmezan 

Pasta Cacio e Pepe cu parmezan și piper negru

Pasta Pomodoro cu roșii, oregano și ulei de măsline

Pasta ai Funghi cu ciuperci și sos din frișcă

Pasta Pesto cu busuioc, nuci de cedru și parmezan

Pasta al limone cu cimbru, ghimbir, suc și zaţ de lămâie 

Pasta Verde cu spanac, kale și ricotta

Pasta Fagioli cu pancetta, ardei dulce, busuioc și parmezan

Pasta Siciliana cu măsline, capere și sos de roșii

Pasta alla Norma cu vânăta, zucchini, pecorino romano 
și sos de roșii

Pasta Primavera cu sparanghel, broccoli, mazăre și nuci

Pasta Arrabiata cu roșii, ardei iute, usturoi și ulei de măsline

Salad Bar

Morcov  Sfeclă  Varza roșie   Microverdeaţa  Roșii Cherry  Castravete   Ridiche   Mazăre verde

Porumb  Tulpină de țelină  Ardei dulce   Ardei dulce copt  Năut   Ciuperci  Portocală   Grapefruit 
 

Migdale  Roșii uscate Cornișoane cu olive și capere   Avocado  Parmezan  Feta  Brie Cașcaval moale de capră

Ou de găină (găleat sau fiert)  Crevete  Ton  Somon slab sărat  Tofu  Carne de găină  Roast Beef

Toppinguri

Sos la alegere (1)
Sos Pesto Sos PonzuSos din citriceSos din iaurt

Ingrediente la alegere (5)

 

20 10 10 20 50 20 20 20

10 50 50 70 20 20 50

(baza salată mix)



LUNCH MENU
12:00 - 15:00

* Amuse Bouche
** 1 salată

*** 1 pastă/risotto
**** 1 păhar de vin la alegere

***** 1 băutură fierbinte
Pret: 140 lei


