NAPOJE rozgrzewające
WINTER TEA
czarna herbata, pomarań cza, cytryna,
goź dziki, cynamon, sok malinowy
{dzbanuszek 300 ml - 16}
VIN BRULÉ
grzane wino, cynamon, goź dziki, mió d
{kubek 200 ml - 19}

włoska KAWA
ESPRESSO {8}
MACCHIATO espresso z mlekiem {10}
AMERICANO czarna/z mlekiem {10/12}
CAPPUCCINO {12}
CAFFÈ LATTE {15}
CAFFÈ CORRETTO z grappą {17}
podwó jne espresso {2} mleko owsiane {3}

HERBATA
HERBATY PREMIUM RONNEFELDT
ROOIBOS ORANGE wanilia z pomarań czą
ASSAM BARI klasyczna czarna
EARL GREY czarna z bergamotą
GREEN DRAGON zielona
JASMIN GOLD zielona jaś minowa
MOROCCAN MINT BIO zielona z miętą
{kubek 300 ml - 13}

EKOLOGICZNE HERBATY JUST-T
BABY IT'S COLD OUTSIDE zimowa
RHUBARB HYGGE rabarbarowa
CEYLON'S SECRET GARDEN czarna
NORDIC BLUEBERRY z owocami leś nymi
THE LUCKY IRISHMAN karmelowa
ONE AND ONLY BLACK CURRANT biała
BLUE SKY CHAMOMILE rumiankowa
APPLE MORINGA AFFAIR jabłkowa
{dzbanuszek 300 ml - 11}

NAPOJE zimne
LeMONIADA DOMOWA
cytryna, ś wież a mięta, woda gazowana
{szklanka 300 ml - 13}
WODA MINERALNA
KINGA PIENIŃSKA
niegazowana i gazowana
{mała 330 ml - 7 / duż a 700 ml - 14}
WODA SAN PELLEGRINO
włoska, gazowana {butelka 750 ml - 17}
PEPSI COLA/PEPSI MAX {but. 200 ml - 7}
SOK pomarań cza / jabłko / pomidor
{butelka 300 ml - 8}
ŚWIEŻO WYCISKANY SOK
z pomarań czy {szklanka 300 ml - 16}

WINO na kieliszki
PINOT NOIR UNIC 2019
(czerwone, limitowana edycja)
{butelka - 99, kieliszek 120 ml - 19}
CASTELL TINTO CATALUNYA (czerwone)
{butelka - 69, kieliszek 120 ml - 14}
CASTELL BLANCO CATALUNYA (białe)
{butelka - 69, kieliszek 120 ml - 14}
PROSECCO SAN MARTINO EXTRA DRY
(białe, musujące, pó łwytrawne)
{butelka - 74, kieliszek 120 ml - 16}
WINO DOMOWE (białe i czerwone)
{kieliszek 120 ml - 11}
{kara�ka 250/500/1000 ml - 22/42/72}

RESTAURACJA WŁOSKA NA MOKOTOWIE OD 2007 ROKU

APEROL SPRITZ
prosecco, Aperol, woda gazowana,
cytrusy {kieliszek 200 ml - 24}
🍷Moż esz zamó wić każ dą butelkę z naszego
sklepu z winem {cena sklepowa + 20 złotych}
🍷Wodę Kinga Pieniń ska podajemy gratis
do zamó wionej na stó ł butelki wina

PIWO z beczki
GRIMBERGEN BLONDE
delikatne piwo warzone
według starej klasztornej
receptury z Belgii {kielich 330 ml - 14}

PIWA butelkowe
GRIMBERGEN DOUBLE AMBRÉE
bursztynowe {butelka 330 ml - 14}
GRIMBERGEN BLANCHE
jasne pszeniczne {but. 330 ml - 14}
1664 BLANC lekkie {but. 330 ml - 12}
GARAGE radler z USA {but. 440 ml - 12}
OKOCIM O.K. jasne {but. 500 ml - 14}

PIWA bezalkoholowe

MENU

OKOCIM 0% {butelka 500 ml - 14}
SOMERSBY PEAR {but. 400 ml - 12}
ŽATECKÝ SVĚTLÝ {but. 500 ml - 14}

GALVANINA
Włoskie napoje organiczne

LIMONATA cytryna
ARANCIATA pomarań cza
ARANCIATA ROSSA czarna marchew,
czerwona pomarań cza, boró wka
CHINOTTO gorzka pomarań cza
MELAGRANA granat
{butelka 355 ml - 15}

Uprzejmie informujemy, że przy obsłudze grup od 6 dorosłych doliczamy 10% serwisu
Akceptujemy płatność kartami kredytowymi oraz w euro i dolarach po kursie NBP

ul. Odolańska 5
(tuż przy Puławskiej)
www.pastaibasta.pl

(22) 84 94 075

na POCZĄTEK

PIZZA

BURRATA
apulijski ser z mleka bawolego, rukola,
pomidorki cherry, pasta tru�lowa {39}

(na cienkim cieś cie o ś rednicy ok. 32 cm)

ANTIPASTO TOSCANO (dla 2 osó b)
deska włoskich wędlin i seró w {79}
FOCACCIA
włoski chlebek z rozmarynem
i solą morską {16}
BRESAOLA
płatki suszonego mięsa wołowego,
rukola, parmezan, oliwa z oliwek {39}
CARPACCIO
cieniutkie plastry surowej polędwicy
wołowej, rukola, płatki parmezanu,
suszone pomidory {42}

SAŁATY i ZUPY
MANZO
grillowana polędwica wołowa,
sałaty, pomidor, bakłaż an, cukinia {39}
LA MISTICANZA
sałaty, rukola, pomidorki cherry,
słonecznik, kiełki, sos vinaigrette {24}
Dobierz dodatek do tej sałaty:

- gruszka i ser kozi {13}
- kurczak marynowany w ziołach {11}
- krewetki smaż one na maś le {15} ⚠
POMODORO
zupa-krem z pomidoró w i bazylii {16}
PESCE
gęsta zupa rybna z trzech gatunkó w
ryb (łosoś , dorsz, makrela), owocó w
morza i warzyw, grzanki {33} ⚠
Więcej owocó w morza - od czwartku

MIĘSO i RYBY
BISTECCA
grillowany stek z najlepszej częś ci
polędwicy wołowej, sos z zielonego
pieprzu, ć wiartki ziemniakó w {69}
BACALÀ
dorsz w sosie z oliwek i pomidoró w
ć wiartki ziemniakó w {59}
FILETTO
polędwiczka wieprzowa opró szona
szałwią, gnocchi, sos grzybowy {49}
TAGLIATA
plasterki polędwicy wołowej z grilla,
rukola, grillowana cukinia,
sos z borowikó w i podgrzybkó w {74}

‘NDUJA
sos pomidorowy, mozzarella, ostra
kalabryjska kiełbaska 'nduja, zielone
oliwki, czerwona cebula {42}
RUSTICA
sos pomidorowy, mozzarella, krewetki,
starta szynka, rukola, oregano {44} ⚠
MARGHERITA
sos pomidorowy, mozzarella {26}
CAPRICCIOSA
sos pomidorowy, mozzarella, szynka,
karczochy, pieczarki {34}
ITALIANA
sos pomidorowy,
biała mozzarella, bazylia {29}
SALAME
sos pomidorowy, mozzarella, pikantne
włoskie salami, kapary {36}
VERDURE
sos pomidorowy, mozzarella,
grillowane warzywa {36}

PASTA
TRIS
(specjalnoś ć zakładu)

trzy domowe makarony i trzy ró ż ne sosy na jednym talerzu:
> tagliatelle (wstąż ki), krem z tru�li, szynka
> pappardelle (bardzo szerokie wstąż ki), mięsny sos boloń ski
> ravioli (pieroż ki) z ricottą i szpinakiem w pomidorach {42}

TARTUFO
ręcznie robione tagliatelle, krem z czarnych tru�li,
ś mietana, suszone pomidory, czosnek, płatki parmezanu {35}

BOLOGNESE
ręcznie robione tagliatelle (wstąż ki),
mielone mięso wołowe, pomidory, czerwone wino {35}

CARBONARA
spaghetti, boczek, ż ó łtko i ani miligrama ś mietany {35}

GNOCCHI
domowe włoskie "kopytka" z ziemniakó w,
pesto ze ś wież ej bazylii, orzeszki pinii, czosnek, parmezan {37}

ALFREDO
penne (rurki), kurczak, ś mietana, parmezan, czosnek, natka {34}

PORTOFINO

SPINACI
sos pomidorowy,
mozzarella, szpinak, gorgonzola {36}

spaghetti, krewetki, ś wież e peperoncino, rukola, czosnek, oliwa {37} ⚠

ALPINA
sos pomidorowy, mozzarella, speck,
gorgonzola {36}

spaghetti, ś wież y szpinak, suszone pomidory, czosnek,
parmezan, oliwa {29}

BIANCA
pesto z bazylii, ricotta, biała mozzarella
pomidorki cherry, peperoncino {36}
PARMA
sos pomidorowy, mozzarella, rukola,
podsuszana szynka parmeń ska {39}
BURRATINA
sos pomidorowy, burrata, speck,
pomidorki cherry, rukola {44}
sosy: pieprzowy {4,99} czosnkowy {2,99}
pomidorowy ostry {2,99} trzy sosy {9,99}
pó ł na pó ł {3} mała suró wka sezonowa {4,99}

domowe DESERY
PANNA COTTA
delikatny deser ś mietankowy polany
gęstym sosem truskawkowym {16}
TIRAMISU’
zapewne najbardziej niebiań ski włoski
deser: krem z jajek i serka mascarpone,
biszkopty, kawa, likier amaretto {22}

bez mięsa
ostre ⚠ podwyż szona przez rząd stawka VAT 23%
Lista alergenów oraz gramatury dań dostępne u naszych kelnerów

PRIMAVERA

ARRABBIATA
penne (rurki), pomidory, ostra papryka, czosnek, czarne oliwki {29}

SPECK
strozzapreti (kró tki skręcony makaron),
alpejska szynka wędzona bardzo długo w niskiej temperaturze
w sosie z koniaku, czosnku i delikatnej ś mietany, rukola {35}

SPILINGA
strozzapreti, marynowany kurczak podsmaż ony na maś le
z kalabryjską kiełbaską 'nduja,
serek mascarpone, czosnek, rukola, pomidory {39}

GAMBERETTI
linguine (wąskie wstąż ki), krewetki, cukinia, pomidorki cherry,
białe wino, ostre peperoncino {44} ⚠

SURF & TURF
linguine, grillowana polędwica wołowa, krewetki,
cukinia, papryka, pieprz cytrynowy {54} ⚠
mała suró wka sezonowa {4,99} gnocchi {6} makaron razowy penne {2}
makaron bezglutenowy penne {5} dodatkowy parmezan {2}
Wszystkie pasty posypujemy parmezanem i natką pietruszki

