Restauracja AVVENTURA ITALIANA to wyjątkowe
miejsce, w którym zabierzemy Państwa na avventura
italiana, czyli włoską przygodę, jedyną w swoim rodzaju
ekscytującą kulinarną podróż w odległe regiony Italii.
Podczas tej niezapomnianej podróży poznacie
bogactwo smaków i zapachów włoskich potraw,
przygotowanych z wielką pasją oraz co najważniejsze,
zgodnie z dobrą włoską tradycją.
Pragniemy, by z momentem przekroczenia progu
AVVENTURA ITALIANA poczuliście się Państwo niczym
w eleganckiej restauracji w Mediolanie, Neapolu czy
Wenecji.
Odwiedzając naszą restaurację, możecie Państwo być
pewni, że wszystkie znajdujące się w menu potrawy
przygotowywane są z największą starannością, z
najlepszej jakości włoskich produktów, o czym świadczy
uzyskany przez Nas certyfikat. Zgodnie z włoską
tradycją, stawiamy na prostotę kuchni oraz niebanalny
sposób podawania posiłków. W naszym bogatym menu
nie brakuje znakomitych aromatycznych dań,
wzorowanych na tradycyjnych włoskich smakach.
Wybierając AVVENTURA ITALIANA możecie Państwo
liczyć na przyjemną rodzinną atmosferę w towarzystwie
znakomitych włoskich potraw, uroczy klimat oraz
życzliwą obsługę.
Godziny otwarcia:

Region Kampania
Stolica włoskiego regionu
Kampania,
położona u stóp Wezuwiusza.
Miasto znane z wielu atrakcji, ale
przede wszystkim

Przy obsłudze grup od 5 osób doliczany jest serwis kelnerski do rachunku w
wysokości 10%

Ndz. – Czw. 12-22 [dania wydawane
do godziny 21:00]
Pt – Sob. 12 – 23 [dania wydawane
do godziny 22:00]

Z makaronem, marchewką i natką

Z pesto bazyliowym i mozzarellą

pietruszki

kozi ser zapiekany na grzance, roszponka z gruszką i prażonym

polędwica wołowa, kompozycja sałat, ogórek, papryka, cebulka

słonecznikiem, sos vinegret

czerwona, pomidorki koktajlowe, sos cesar, oliwa extra vergine

krewetki tygrysie 16/21 w sosie teryaki, rukola, pomidorki

grillowana pierś z kurczaka, kompozycja sałat, pomidorki

koktajlowe, ananas, prażony sezam

cherry, papryka, cebulka czerwona, Parmigiano Reggiano DOP

Tradycyjne, cienkie włoskie pieczywo, sól, rozmaryn, oliwa

deska włoskich wędlin oraz serów serwowana z dodatkiem

extra vergine

kaparów, rukoli, pomidorów suszonych, oliwek oraz
Parmeggiano Regano , focaccia

puszysty chlebek, wypiekany w piecu, sól, rozmaryn,
Oliwa extra vergine

120g polędwicy wołowej, rukola, cytryna, sól, pieprz, płatki
Parmeggiano Reggiano DOP

Salsa pomidorowa, pesto bazyliowe, szynka parmeńska ser
Parmiggiano Reggiano

120 g siekanej polędwicy wołowej, cebulka, pieczarka, ogórek
konserwowy, oliwa z oliwek extra vergine, żółtko, pieprz, sól,
focaccia

Parma 26 zł
Mozzarella, szynka parmeńska Fiorucci[dojrzewająca], rukola,

krewetki tygrysie 16/21 w sosie winno-maślanym serwowane z

pomidorki cherry, Parmigiano Reggiano DOP

marynowanym zielonym pieprzem i focaccią

Spinata 26 zł
Mozzarella, salami pikante Spinata, rukola, Parmigiano
Reggiano DOP

*Ceny ostateczne

Pizza Margherita

kawałki piersi z kurczaka w złocistej panierce podawane z
frytkami

spaghetti, wołowina mielona, sos pomidorowy, ser Grana
Padano

Włoskie kluski a’la kopytka, podawane na maśle z bułką tartą i

cukrem pudrem

Sól, ketchup na życzenie

•Gnocchi
•Frytki
•Puree ziemniaczane
•Ziemniaki z wody/opiekane
•Marchewka tarta

*Ceny ostateczne

│

│

200g stek z polędwicy wołowej, prawdziwki, czarna trufla, sól,

Trzy rodzaje mięs [170g] – polędwiczka wp. schab, pierś z kurczaka-

białe wino, pomidorki koktajlowe

duszona w sosie z zielonego marynowanego pieprzu i śmietanie,
pietruszka

│
│

Pierś kurczaka[150g] w sosie miodowo – balsamicznym, suszony
pomidor, oliwki

Polędwiczka wieprzowa [170g], sos śmietanowy z grzybami leśnymi i

i cebulką, natka pietruszki

│
Tradycyjny schabowy[170g], panierowany, smażony na smalcu

• Gnocchi
•Ziemniaki opiekane/z wody
•Puree ziemniaczane
•Frytki
•Mix sałat
•Mizeria z ogórków

Region Lombardia
Centrum włoskiej mody i stolica
górskiego regionu Lombardia,
który słynie również z dobrej
kuchni,
z risotto na czele.

*Ceny ostateczne

Ø 32 cm

│

│

sos pomidorowy, mozzarella, bazylia

sos pomidorowy, mozzarella, szynka cotto, ananas

│

│

sos pomidorowy, anchois, oliwki, kapary, czosnek, oregano

sos pomidorowy, mozzarella, szynka cotto, pieczarki, oliwki

│

│

sos pomidorowy, mozzarella, szynka cotto

sos pomidorowy, mozzarella, salami picante Sorrentino, pieczona

│

papryka, papryczka ostra jalapeno

│

sos pomidorowy, mozzarella, szynka cotto, pieczarki

│

sos pomidorowy, mozzarella, salami picante Sorrentino, szynka

sos pomidorowy, mozzarella, salami picante Sorrentino

cotto, oliwki, pieczarki

│

│

sos pomidorowy, mozzarella, salami łagodne Napoli

sos pomidorowy, mozzarella, panchetta, szynka cotto, pieczarki,

│

oliwki, cebula, papryczka jalapeno

│

sos pomidorowy, mozzarella, bakłażan, pomidorki cherry, salami picante
Sorrentino, bazylia

sos pomidorowy, mozzarella, szynka parmeńska Fiorucci [crudo-

│

dojrzewająca], rukola, Parmigiano Reggiano DOP, pomidorki cherry

│

mozzarella, gorgonzola DOP, mozzarella kulka,
parmigiano reggiano

sos pomidorowy, mozzarella, szynka parmeńska Fiorucci [crudo-

│

dojrzewająca], panchetta, szynka cotto, salami picante Sorrentino

│

panna, panchetta, jajko, szczypiorek, Pecorino Romano DOP

│

sos pomidorowy, mozzarella, krewetki, natka, czosnek, sól

sos pomidorowy, mozzarella, oliwki, cebula, pieczarki, pieczona papryka,
czosnek

Prosciutto cotto │

Salami Napoli (łagodne) │

Picante │

Pancetta │

Tuńczyk │
Vongole│

Łosoś wędzony │
Krewetki │
Kalmary│
Anchois │

Spianata

Szynka parmeńska│
Mule │

3.
Pomidorki cherry│ , Kapary│
Czosnek │ ,
Podgrzybek │
Papryka Jalapeno│
Oliwki czarne│
Cebula czerwona│
Pomidory suszone│
Rukola │
Pieczarka Świeża│
Papryka Świeża│ , Ananas │
Mozzarella│ Parmigiano Reggiano│
Gorgonzola │
Pecorino Romano│
Sos czosnkowy │
Pesto bazyliowe │
Oliwa różne rodzaje │
mozzarella - kulka, anchois │

*Ceny ostateczne –

*Przy zamówieniu na wynos do ceny
doliczmy opakowanie 1.50 zł

Ser kozi│
Sos pomidorowy│

Region Kampania
Stolica włoskiego regionu
Kampania,
położona u stóp Wezuwiusza.
Miasto znane z wielu atrakcji, ale
przede wszystkim

│
│

Spaghetti + czosnek + chili + pomidorki cherry + bazylia + oliwa
z oliwek + natka + ser Parmigiano Reggiano

Gnocchi z kozim serem + masło truflowe + Vellutata z czarnymi
truflami + ser Grana Padano + sól

│
Spaghetti + Guanciale z pieprzem + Pecorino Romano +
Parmigiano Reggiano + żółtko + świeżo mielony pieprz

Chicche( gnocchi trzy kolory) + Krewetki 16/20 + ser Parmigiano

Reggiano DOP + Gorgonzola DOP + Pecorino Romano DOP +
Scamorza + śmietana 18%

│
Paccheri + karczoch marynowany + Guanciale + czosnek + ser

│

Pecorino Romano + pomidorki koktajlowe + oliwa Extra Vergine

Gnocchi + prawdziwki + Guanciale + pomidorki koktajlowe + sól +
Pecorino Romano DOP

│
│

Paccheri + krewetki 16/20 + groszek zielony + ser Grana

Padano + białe wino + sól + pomidorki cherry + oliwa z oliwek

Ryż Carnaroli + Prossecco Extra Dry + pasta truflowa + masło +

Extra Vergine

burrata + ser Grana Padano + oliwa z oliwek Extra Vergine

│
Krewetki 16/20 + papryka + czosnek + cebula + miód +

Ryż Carnaroli + mięso wołowe mielone + pelti + sól + cebula + białe

peperoncino + sos winno-maślany + natka pietruszki

wino + oliwa z oliwek Extra Vergine
+ ser Parmigiano Reggiano

│
Farfalle + świeży łosoś + cukinia + pomidorki czerwone

│
Ryż Carnaroli + szafran + szalotka + masło + sól + ser Grana Padano

Carbone + sól + natka

│
Ryż Carnaroli + małże + krewetki 16/20 + mule + vongole + mątwa +

│
Orecchiette + tuńczyk polędwica + pomidorki cherry + rukola +

białe wino + czosnek + sól + pomidorki koktajlowe + oliwa z oliwek
Extra Vergine

białe wino + czosnek + oliwa z oliwek Extra Vergine

Region Emilia Romania
Miasto, które słynie z
uniwersytetu,
kultury i sosu bolognese.
W regionie Emilia-Romania
powstały
też szynka crudo oraz tortellini.

*Ceny ostateczne
*Przy zamówieniu na wynos do ceny
doliczmy opakowanie 1.50 zł

│

│
w białym winie, z czosnkiem i chili,

Filet z dorady + białe wino + pomidorki koktajlowe + czosnek +

focaccia

sól + pieprz + bazylia

│
gorgonzola, śmietana, chili, seler naciowy

Spaghetti quadrati + mule + małże + krewetki + mątwa + oliwa z

focaccia

oliwek extra vergine + czosnek + pomidorki koktrajlowe + natka
pietruszki + białe wino

│
Krewetki tygrysie 16/20 z głowami 7 szt. + oliwa z oliwek extra

│

vergine+ pomidory suszone + czosnek + białe wino

150 g polędwicy z tuńczyka + oliwa z oliwek extra vergine + sól
gruboziarnista + rozmaryn + płatki migdała

•Gnocchi • Puree ziemniaczane

•Ziemniaki opiekane/z wody • Frytki
• Mix sałat
• Mizeria

Urokliwy, nadmorski region
Włoch,
który oprócz wyjątkowej
atmosfery
oferuje świeże owoce morza,
pyszne oliwki i papryczki
peperoncino.

*Ceny ostateczne

Khortytsa PLATINIUM

Bianco

40 cl 10 zł

Kieliszek 150 ml 18 zł

0.5 l 90 zł

Karafka 0.25 l/0.5 l/ 1 l 30/45/ 80 zł

Rosso

J.A Baczewski

Kieliszek 150 ml 18 zł

40 cl 14 zł

Karafka 0.25 l/0.5 l/ 1 l 30/45/ 80 zł

0.7 l 210 zł

Prosseco Cassa Gheller
Johnnie Walker Black Label

to lekko wytrawne wino musujące o dużej

40 cl 14 zł

owocowości o niezwykle przyjemnym bukiecie.

0.7 l 240 zł

Wykonane w 100% z winogron Glera.

Johnnie Walker Red Label

Kieliszek 150 ml 18 zł

40 cl 12 zł

0.75 l 80 zł

0.7 l 190 zł

Fragolino Fiorelli Rosso
fragolino to tzw. „wino
poziomkowe” połączenie czerwonego

Jack Daniel’s

musującego wina z aromatem i smakiem

40 cl 14 zł

świeżych truskawek, poziomek i malin.

0.7 l 240 zł

Doskonałe latem w plenerze, a w każdej innej

porze roku jako aperitif i towarzysz deserów
Kieliszek 150 ml 16 zł
0.75 l 70 zł

Aperol Spritz
prosseco, aperol, woda gazowana 26 zł

Peroni but. 0.33 l

Kozel jasny 0.5 l
Kozel jasny 0.3 l

Peroni but. 0.66 l
Birra Moretti but. 0.33l
Kozel ciemny
Peroni Astro Nazzurro 0.33

Kozel jasny

Heineken but. 0.5

„Alkohol szkodzi zdrowiu”

Intensywny , głęboki rubinowy kolor. Owocowy aromat z

Madre Goccia to wytrawne wino białe. Produkowane ze

nutami wiśni, czerwonej porzeczki z wyraźną kwasowością

szczepu Greco i Chardonnay. Pochodzi z włoskiej Kalabrii.

doskonale zbalansowaną dzięki słodyczy i miękkości.

Słomkowo-żółty kolor z jasnozielonymi

Jest doskonałym dodatkiem do Parmigiano Reggiano i innych

refleksami. Aromaty kwiatowe, złożone i miękkie z delikatnymi

dojrzałych serów, przy tym jest idealną kombinacją do słodyczy

nutami suszonej moreli i egzotycznych owoców. Smak

i ciast

intensywny i przyjemnie owocowy

Wytrawne,
Firma Tenuta L’Impostino położona jest na Nizinie Maremmy

białe wino z winnicy Terre Carsiche znajdującej się w

na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Apenińskiego, w regionie

popularnej, włoskiej Apulii. Wino w 100% wykonane jest ze

Toskania. Położenie winnic zapewnia doskonałe warunki dla

szczepu Verdeca. Posiada jasny, żółto-zielony kolor i

dojrzewania Sangiovese. Winnica prowadzona jest w systemie

wyczuwalny bukiet owocowy z przewagą cytrusów i zielonego

uprawy. Zbiór i selekcja ręczna. kolor czerwono-rubinowy z

jabłka. W smaku intensywne, z wyraźną nutą mineralną.

lekkimi granatowymi refleksami. Bogaty i intensywny aromat,

Świetnie sprawdza się do dań kuchni śródziemnomorskiej na

polecane do dojrzałych serów i wędlin, sosów z dziczyzny i

bazie ryb.

mięsa ogólnie.

Le Rive Pinot Grigio to białe, wytrawne wino produkowane w
Większość primitivo jest uprawiana w Apulii, „obcasie
włoskiego buta”. Wonne, krzepkie, czerwone wino, smak zależy
od dojrzałości owoców. Jeśli odmiana jest sadzona w
chłodniejszym klimacie, przeważają aromaty czerwonych
owoców, cieplejszy klimat sprzyja nutom jagód, anyżu czy
pieprzu.

Wytrawne wino o pełnej strukturze, delikatnie owocowe.
Idealne do każdego rodzaju dań, świetnie pasuje do

pieczonego, białego mięsa, sera i wędlin.
Szczep: merlot 100%

„Alkohol szkodzi zdrowiu”

regionie Veneto w ze szczepu Pinot Grigio. Wino o słomkowo
żółtym kolorze, z jasnozielonymi refleksami. Owocowe i
intensywnie aromatyczne. Idealne do lekkich sałatek,
przystawek i risotto.

