Pizza rzymska

NA DOBRE DANIA
WARTO CZEKAĆ!!!

32 cm

sos pomidorowy - pomidory pelati di S.Marzano D.O.P

M a r g h e r i ta

Wszystkie potrawy przygotowujemy na bieżąco
przy maksymalnym wykorzystaniu świeżych
produktów, dlatego czas oczekiwania
na zamówione dania może wynieść 30min
w zależności od natężenia ruchu.

28 ZŁ

sos pomidorowy, mozzarella

lombardia

campania

29 ZŁ

sos pomidorowy, mozzarella di Bufala , listki bazylii

Emilia Romagna

40 ZŁ

O ograniczeniach dietetycznych prosimy
informować z wyprzedzeniem.

PIEMONT

Emilia-Romania

sos pomidorowy, mozzarella, szynka prosciutto crudo, pomidorki koktajlowe,
rukola, ser parmezan

lombardia

35 ZŁ

Wszelkie uwagi prosimy o przekazywanie
osobiście w trakcie pobytu co umozliwia
obsłudze lokalu naprawienie swoich błedów.

TOSCANIA

sos pomidorowy, mozzarella, wędzony łosoś, mascarpone

otto e mezzo

Akceptujemy płatności w gotówce, kartą płatniczą
i blikiem.

38 ZŁ

sos pomidorowy, mozzarella, szarpana wieprzowina, pieczarki, cebula

toscana

38 ZŁ

sos pomidorowy, mozzarella, pikantne salami spianata

prosciutto e funghi

Sardynia

32 ZŁ

campania

sos pomidorowy, mozzarella, szynka cotto, pieczarki

Q u at t r o F o r m a g g i

34 ZŁ

sos biały, mozzarella, gorgonzola, ricotta, ser parmezan

ta r t u f o

34 zł

sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, pasta truflowa, ser pecorino

piemonte

Sycylia

35 zł

sos pomidorowy, mozzarella, kiełbasa dojrzewająca chorizo, szpinak, oliwki czarne, ser parmezan

GAMBERETTI

44 zł

sos pomidorowy, mozzarella, krewetki 6szt, cukinia, pomidorki, chilli,
czosnek, pikantna Ricotta, rukola

asparagi

39 zł

sos biały, mozzarella, szparagi, cukinia, pomidorki koktajlowe, rukola
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danie wegetariańskie

Wykaz produktów zawierających alergeny
dostępny jest u obsługi.

Włoska kuchnia
w filmowym stylu

P r z ys taw k i

mAKARONY

DESKA SERÓW I WĘDLIN S

48 zł

SPAGHETTI CARBONARA

Dla Dzieci
38 zł

NUGGETSY Z KURCZAKA

37 zł

selekcja włoskich serów i wędlin, owoce sezonowe, chlebek toskański,
oliwki, pomidorki koktajlowe, oliwa

spaghetti, żółtko, guanciale - podgardle wieprzowe , ser pecorino

pierś z kurczaka w panierce, frytki, mix sałat z warzywami

DESKA SERÓW I WĘDLIN L

RAGU DI MANZO

GNOCCHI POMODORO

74 zł

38 ZŁ

28 ZŁ

selekcja włoskich serów i wędlin, owoce sezonowe, chlebek toskański,
oliwki, pomidorki koktajlowe, oliwa, miód

tagliatelle, wołowina, rozmaryn, marchewka, pomidory San Marzano,
cebula, seler, ser parmezan

gnocchi, pomidorki koktajlowe, masło, bazylia, parmezan

Gamberetti

GNOCCHI SALMONE

SPAGHETTI POMODORO POLLO

38 ZŁ

Krewetki szt.8, cebula szalotka,czosnek, natka pietruszki,chilli,masło,
miód, białe wino, chlebek toskański

38 zł

FRYTOWANE KALMARY

Gnocchi z grzybami
PENNE POLLO

RISOTTO
PORCINI

36 ZŁ

ryż risotto, podgrzybki, pieczarki, czosnek, śmietanka, ser pecorino,
pietruszka

GAMBERETTI

39 ZŁ

ryż risotto, krewetki, pomidorki cherry, cukinia, czosnek, chilli, masło,
pietruszka

Dania główne

37 ZŁ

TA G L I A T E L L E N E R O

39 ZŁ

dorsz, śmietana, bulion warzywny, purre z zielonego groszku i mięty,
grillowane pomidorki i cukinia, masło

37 ZŁ

filet z kurczaka, szpinak baby, suszone pomidory, cebula szalotka,
gorgonzolą, czosnek, ser parmezan, ziemniaki, pomidorki koktajlowe,
śmietana, świeży rozmaryn, orzechy włoskie, sos miodowy

danie wegetariańskie

Zupy
Zuppa di pesce

44 ZŁ

CREMA DI POMODORO

czarne tagliatelle, krewetki, mule, czosnek, chilli, sos maślano- winny,
pomidorki koktajlowe, pietruszka

31 zł

spaghetti, pomidorki koktajlowe, masło, bazylia, parmezan, kurczak

34 ZŁ

penne, pierś z kurczaka, pesto bazyliowe, śmietana,
pieczone pomidorki, parmezan

38 ZŁ

Dorsz, krewetki, mule, śmietana, marchew, pasternak, pietruszka,
kurkuma, bulion warzywny

16 ZŁ

pomidory San Marzano, pieczona papryka, śmietana, pesto bazyliowe,
parmezan

S a ł at k i
Desery
Tiramisu

Merluzzo z puree groszkowym
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gnocchi, wędzony łosoś, pomidorki koktajlowe, śmietanka, pietruszka

gnocchi, suszone grzyby, czosnek, śmietana, cebula

kalmary baby, sos koktajlowy, frytki

Caprese z kurczaka

38 ZŁ

Pollo z truskawkami
18 ZŁ

biszkopty, jajka, mascarpone, amaretto, kawa

PA N N A C O T TA

POLLO
18 ZŁ

śmietanka, cukier, wanilia, mleko, żelatyna

LAVA CAKE

18 ZŁ

ciasto czekoladowe, maliny, orzechowy karmel, gałka lodów

34 ZŁ

pierś z kurczaka, truskawki, szpinak baby, sos limonkowy

33 ZŁ

mix sałat, pierś z kurczaka, boczek, pomidorki koktajlowe,
ser parmezan, sos włoski, kromeczki chlebka toskańskiego

DYNIA

29 ZŁ

mix sałat, pieczona dynia, migdały, gorgonzola, sos miodowy, burak,
rzodkiew

kawy mokasirs

H e r b at y

Napoje

espresso

9 ZŁ

włoska kawa Mokairs 70%, arabika, 30% robusta

doppio

10 ZŁ

woda 0.3/0.7

6/9 ZŁ

niegazowana / gazowana

sok 0.3

8 ZŁ

jabłkowy, pomarańczowy

9 ZŁ
12 ZŁ

10 ZŁ
11 ZŁ

wino grzane czerwone
goździki, pomarańcz, cynamon, imbir, miód

cytryna lub arbuz

włoska kawa Mokasirs 70% arabika, 30% robusta, mleko

l at t e m a c c h i at o

14 ZŁ

lokalizacje

włoska kawa Mokasirs 70% arabika, 30% robusta, mleko

mleko

2 ZŁ

Rynek, Przejście Garncarskie 8
rezerwacje: 730 005 211
Krzyki, Nyska 61a
rezerwacje: 792 237 313

Organizujemy
• urodziny, komunie , chrzty
• spotkania firmowe
• warsztaty kulinarne
• seanse filmowe
• wydarzenia specjalne

polub nas
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11 ZŁ

coca cola / coca cola zero

domowa lemoniada

cappuccino

Napar
imbir, cytryna, miód

coca cola 0.25
włoska kawa Mokasirs 70% arabika, 30% robusta

9 ZŁ

english breakfast / earl grey / zielona / malinowa

podwójna włoska kawa Mokasirs 70% arabika, 30% robusta

americano

czarna/mieszanki smakowe

Facebook: @bistroosiemipol

Google: Bistro 8 1/2

Instagram: @osiemipol.pl

Tripadvisor: 8 1/2

18 ZŁ

b o g ata s e l e kc j a w i n w ł o s k i c h
Le Barbatelle, z włoskiego oznacza korzenie i nasiona winorośli, które
będą wydawać owoc tylko wtedy, gdy są kultywowane z należytą troską, oddaniem i szacunkiem dla tradycji.

FRIULI
VENETO

Od początku spółka Le Barbatelle kojarzona jest z produktami wysokiej
jakości, przeprowadzając ciągłą selekcję i poszukując nowych oraz unikatowych etykiet. Zawdzięcza to długotrwałej, silnej i opartej na zasadzie wyłączności relacji z włoskimi producentami win.

PIEMONT

TOSCANIA

„Wino to najpiękniejszy dar bogów dla ludzi.”
Platon

MARCHE
ABRUZZO

W naszej ofercie znajdują się tylko włoskie wina z różnych regionów,
wybrane na przestrzeni czasu, w dalszym ciągu dobierane i dopasowywane do potrzeb zmieniającego się rynku.

PUGLIA

GR

zbierz
p i e c z ąt k i
i odbierz wino

AT
IS

sicilia
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