MAKARONY

PRZYSTAWKI I SAŁATKI
100 Bruschetta al pomodoro,

12,00 zł
aglio e olive
grzanka z pomidorami, oliwkami, czosnkiem
i oliwą z oliwek

101 Insalata caprese

21,00 zł
ser mozzarella (Galbani) z pomidorami,
bazylią i oliwą z oliwek

102 Carpaccio di manzo

26,00 / 47,00 zł

(piccolo/ grande)
polędwica wołowa marynowana z kaparami
i rukolą (mała/ duża)

103 Fritto di verdure con mozzarella

27,00 zł
gorące warzywa z grilla z serem mozzarella
(Galbani)

110 Carpaccio di salmone

37,00 zł
cienkie plastry łososia marynowanego
w ziołach z oliwą z oliwek

111 Antipasto misto

36,00 / 67,00 zł
(piccolo/ grande)
zestaw włoskich wędlin, serów i marynat
(dla jednej/ dwóch osób)

112 Mozzarella di Bufala

38,00 zł

con prosciutto crudo e rucola
ser Mozzarella di Bufala D.O.P. z szynką
crudo, podany na rukoli

113 Tagliata di ﬁletto di manzo

40,00 zł
plastry gillowanej polędwicy wołowej
na sałatce z rukolą

300 Spaghetti aglio e olio

24,00 zł

301 Spaghetti bolognese

27,00 zł

303 Spaghetti pesto genovese

27,00 zł

z oliwą z oliwek i czosnkiem
z sosem bolońskim

z zielonym pesto ze świeżej bazylii,
parmezanu i orzeszków pinii

304 Spaghetti carbonara

27,00 zł
z żółtkiem i pancettą (włoskim dojrzewającym boczkiem)

305 Cannelloni spinaci

29,00 zł
rurki makaronowe nadziewane szpinakiem,
zapiekane z serem

312 Tortellini (con carne) al pesto

di pomodori secchi e ricotta
nadziewane mięsem, z sosem pesto
z suszonych pomidorów i ricottą

313 Tortellini (con carne)

38,00 zł
al forno ai tre formaggi
nadziewane mięsem, zapiekane w śmietanie
z szynką i trzema gatunkami sera

314 Tagliatelle con olio

32,00 zł
e spinaci freschi
z oliwą z oliwek, świeżym szpinakiem
i pestkami dyni

315 Tagliatelle alla gorgonzola

36,00 zł
z sosem śmietanowym i serem gorgonzola

105 Tagliata di ﬁletto di pollo

114 Tartare di ﬁletto di manzo

306 Lasagne alla bolognese

317 Tagliatelle alla romana

106 Olive farcite e fritte

115 Insalata di gamberoni

307 Penne al pesto di

318 Tagliatelle al nero di seppia

30,00 zł
plastry grillowanego ﬁletu z piersi kurczęcia
na sałatce z rukolą
18,00 zł
gorące, panierowane oliwki nadziewane
mięsem i parmezanem

108 Cocktail di gamberetti

cocktail z krewetek

31,00 zł

109 Insalata speciale

35,00 zł
sałatka z serem mozzarella (Galbani),
szynką włoską crudo i tuńczykiem

42,00 zł
tatar z polędwicy wołowej z żółtkiem,
cebulką i marynatami
42,00 zł
sałatka z rukolą, grillowanymi krewetkami
black tiger, parmezanem i limonką

116 Insalata di polpo

42,00 zł
sałatka z gotowanej w winie ośmiornicy
z rukolą, kaparami i czosnkiem

117 Carpaccio di polpo

carpaccio z ośmiornicy,
podane na rukoli z zielonym pesto

42,00 zł

29,00 zł
płaty makaronu przekładane mięsem,
zapiekane z serem
28,00 zł
pomodori secchi e ricotta
z sosem pesto z suszonych pomidorów
i ricottą

41,00 zł

z sosem śmietanowym, cielęciną
i świeżymi grzybami

42,00 zł
con gamberi e pomodorini
z krewetkami black tiger, pomidorkami
cherry i oliwą z oliwek

308 Penne all' arrabbiata

29,00 zł

319 Gnocchi con crema di spinaci

32,00 zł

310 Pappardelle al salmone

34,00 zł

320 Gnocchi al forno ai tre formaggi

36,00 zł

311 Pappardelle marinara

34,00 zł

321 Gnocchi alla romana

39,00 zł

z pikantnym sosem pomidorowym
i pecorino romano
z sosem śmietanowym i łososiem
z sosem pomidorowym,
owocami morza i czosnkiem

PIZZA

34,00 zł

z sosem śmietanowym,
szpinakiem i czosnkiem

z sosem śmietanowym, zapiekane
z trzema gatunkami sera
z sosem śmietanowym, cielęciną,
grzybami i rukolą

(ciasto z włoskiej mąki 00) Wszystkie pizze z przetartymi pomidorami pelati,
białą mozzarellą i oregano
200 Pizza Margherita

23,00 zł
z przetartymi pomidorami pelati i mozarellą

201 Pizza con patate e aglio

25,00 zł

202 Pizza ai funghi

25,00 zł

z ziemniakami i czosnkiem
champignon
z pieczarkami

28,00 zł

204 Pizza prosciutto cotto

29,00 zł

205 Pizza salame

29,00 zł

206 Pizza calzone

29,00 zł

207 Pizza tonno e capperi

29,00 zł

209 Pizza quattro stagioni

29,00 zł

208 Pizza Hawaii

31,00 zł

z szynką gotowaną

z włoskim salami Napoli
nadziewana karczochami, salami,
szynką gotowaną i pieczarkami
z tuńczykiem i kaparami
z tuńczykiem, karczochami, szynką
gotowaną i pieczarkami
z szynką i ananasem

210 Pizza tre formaggi

z owocami morza i czosnkiem

33,00 zł
z trzema gatunkami sera
(Taleggio, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala)

32,00 zł

212 Pizza pollo

33,00 zł
e peperoni piccante
z grillowanym ﬁletem z kurczęcia i ostrą,
marynowaną papryczką

213 Pizza pancetta,

203 Pizza Toscana

z pieczarkami i szynką gotowaną

211 Pizza frutti di mare

33,00 zł

cipolle e uovo
z włoskim dojrzewającym boczkiem,
cebulą i jajkiem sadzonym

214 Pizza salsiccia piccante

z pikantną włoską kiełbasą

34,00 zł

DODATKI DO PIZZY I MAKARONÓW
000 dodatkowy sos do pizzy

(czosnkowy, napoli)

4,00 zł

brokuły, pomidory świeże, pomidory
pelati, oliwki, ananasy, brzoskwinia,
rukola
5,00 zł

35,00 zł
z włoskim speck’iem, serem gorgonzola
i rukolą
35,00 zł

218 Pizza del macellaio

35,00 zł

z krewetkami i czosnkiem
rzeźnicka z wędlinami

35,00 zł
z serem Mozzarella di Bufala D.O.P.,
pomidorkami cherry i bazylią

220 Pizza prosciutto crudo,

pomodori e rucola
z szynką włoską crudo, świeżymi
pomidorami i rukolą

38,00 zł

003

szynka włoska crudo, włoskie salami,
speck, tuńczyk w oliwie, krewetki
cocktaliowe, owoce morza, karczochy,
kabanos, sardele,
10,50 zł

POTRAWY Z RYŻU
401 Risotto con ﬁletto

219 Pizza Bufalina

salami, bekon, szparagi, kurczak
grillowany, szpinak liściasty, pomidorki
cherry,
8,50 zł

001 pieczarki, papryka słodka, papryka ostra,

216 Pizza tirolese

217 Pizza scampi e aglio

002 biała mozzarella, szynka gotowana,

di pollo e spinaci freschi
z sosem śmietanowym, ﬁletem
z kurczęcia i świeżym szpinakiem

402 Risotto con ﬁletto

di maiale e panna
z sosem śmietanowym
i polędwiczką wieprzową

32,00 zł

32,00 zł

403 Risotto scampi

z sosem pomidorowym,
krewetkami i czosnkiem

405 Risotto ai funghi porcini

33,00 zł

39,00 zł
na rosole, ze śweżymi prawdziwkami,
cebulą i pecorino romano

ul. Szamotulska 24 A, BARANOWO
(Droga Wojewódzka nr 184)
PN-ND 11:00 - 22:00

tel. 661 966 813
RISTORANTE ESTELLA TO KILKA LOKALI,
SPRAWDŹ CZY DZWONISZ DO TEGO,
KTÓRY JEST NAJBLIŻEJ CIEBIE.

DANIA Z MIĘSA CIELĘCEGO

ZUPY
500 Zuppa di cipolle

zupa cebulowa z parmezanem

14,00 zł 505 Tortellini in brodo
domowe tortellini w rosole

501 Zuppa di pomodori

14,00 zł 506 Zuppa di gulasch
toskański krem z przetartych pomidorów
zupa gulaszowa na wołowinie

15,00 zł
16,00 zł

503 Brodo di carne

15,00 zł 507 Crema di funghi di bosco freschi 16,00 zł
zupa grzybowa ze świeżych grzybów

504 Stracciatella romana

15,00 zł 508 Zuppa del pescatore
zupa z ryb i owoców morza

rosół z mięsem i jarzynkami
bulion z lanym ciastem z jajek,
parmezanu i zielonej pietruszki

16,00 zł

509

DANIA Z DROBIU

di pollo alla griglia
stek z udka kurczęcia (bez kości)
z grilla z rozmarynem i czosnkiem

601 Filetto di pollo alla griglia

ﬁlet z kurczęcia z grilla
z rozmarynem i czosnkiem

082 Filetto di vitello ai gallinacci

60,00 zł
ﬁlet z polędwiczek cielęcych w sosie
śmietanowym z kurkami

dodatki do wybranej potrawy wybrać można z działu „DODATKI DO DAŃ GŁÓWNYCH”

27,00 zł
22,00 zł 602 Filetto di pollo al capperi
ﬁlet z kurczęcia w sosie śmietanowym
z kaparami
24,00 zł

59,00 zł 083 Filetto di vitello ai funghi porcini 66,00 zł
ﬁlet z polędwiczek cielęcych w sosie
kieszonki z polędwiczek cielęcych z szynką
śmietanowym ze świeżymi prawdziwkami
crudo w sosie śmietanowo-szałwiowym

081 Saltimbocca alla romana

DANIA Z RYB I OWOCÓW MORZA

dodatki do wybranej potrawy wybrać można z działu „DODATKI DO DAŃ GŁÓWNYCH”
600 Filetto di coscia

dodatki do wybranej potrawy wybrać można z działu „DODATKI DO DAŃ GŁÓWNYCH”

604 Filetto di pollo al gallinacci

35,00 zł
ﬁlet z kurczęcia w sosie śmietanowym
z kurkami

909 Cozze al pomodoro picante

37,00 zł
świeże mule duszone w pomidorach i winie

900 Filetto di salmone in padella

42,00 zł
con limone e burro
świeży ﬁlet z łososia sauté z masłem
i cytryną, podany na szpinaku

901 Filetto di lucioperca

in padella con limone e burro
ﬁlet z sandacza sauté
z masłem i cytryną

51,00 zł

dodatki do wybranej potrawy wybrać można z działu „DODATKI DO DAŃ GŁÓWNYCH”
700 Cotoletta alla milanese

25,00 zł 703 Scaloppine alla valdostana
kotlet schabowy panierowany
medaliony w sosie śmietanowym
z pieczarkami, szynką i serem
701 Bistecca Geppetto
27,00 zł
stek ze schabu z grilla z cebulą i kaparami 704 Scaloppine alla gorgonzola
medaliony w sosie śmietanowym
702 Scaloppine al vino bianco
30,00 zł
z serem gorgonzola
medaliony w sosie śmietanowym
705 Scaloppine ai funghi porcini
na białym winie
medaliony w sosie śmietanowym
ze świeżymi prawdziwkami

36,00 zł

52,00 zł
in salsa di aneto
ﬁlet z sandacza duszony w śmietanie
z zielonym koperkiem

903 Filetto di lucioperca

con noci in salsa di chili
ﬁlet z sandacza z orzechami,
salsą z chili i kolendrą

54,00 zł

51,00 zł

905 Filetto di halibut al forno

51,00 zł
con erba aromatica
świeży ﬁlet z halibuta pieczony z ziołami

906 Gamberoni in salsa piccante

65,00 zł

907 Gamberoni alla griglia

65,00 zł

krewetki black tiger z grilla

908 Polpo fresco in umido piccante

67,00 zł
ośmiornica duszona w winie podana
w pikantnym sosie

Za

36,00 zł

40,00 zł

DODATKI DO DAŃ GŁÓWNYCH
004 ziemniaki z wody

8,00 zł

015 warzywa z grilla

005 ziemniaki z pieca z oliwą z oliwek

9,00 zł

018 pieczarki smażone

10,00 zł

019 pieczarki duszone w śmietanie

12,00 zł

020 borowiki duszone w śmietanie

20,00 zł

i świeżymi ziołami

DANIA Z MIĘSA WOŁOWEGO
dodatki do wybranej potrawy wybrać można z działu „DODATKI DO DAŃ GŁÓWNYCH”
62,00 zł
39,00 zł 804 Filetto di manzo Diana
ﬁlet z polędwicy w sosie śmietanowym
policzki wołowe duszone w winie
z pieczarkami i serem
z suszonymi pomidorami i grzybami

800 Guancia di manzo al Barolo

62,00 zł
60,00 zł 805 Filetto di manzo Geppetto
ﬁlet z polędwicy z grilla z cebulą i kaparami
stagionato alla griglia
stek z dojrzewającego antrykotu z grilla (XL)
806 Filetto di manzo
62,00 zł
alla gorgonzola
802 Filetto di manzo alla griglia
59,00 zł
ﬁlet
z
polędwicy
w
sosie
śmietanowym
ﬁlet z polędwicy z grilla
z serem gorgonzola
803 Filetto di manzo
62,00 zł
807
Filetto di manzo
66,00 zł
al pepe verde
ai funghi porcini
ﬁlet z polędwicy w sosie śmietanowym
ﬁlet z polędwicy w sosie śmietanowym
z zielonym pieprzem
ze śweżymi prawdziwkami
801 Entrecote di manzo

con limone e burro
świeży ﬁlet z halibuta
saute z masłem i cytryną

krewetki black tiger
w pikantnym sosie śmietanowym

902 Filetto di lucioperca

DANIA Z MIĘSA WIEPRZOWEGO

904 Filetto di halibut in padella
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006 frytki stekowe

9,00 zł

007 gnocchi

11,00 zł

008 świeży makaron

11,00 zł

009 ryż biały (basmati)

11,00 zł

tagliatelle własnego wyrobu

10,00 zł

021 panini / focaccia

6,00 zł

022 masło

4,50 zł

023 masło czosnkowe

5,50 zł

010 sałata zielona z sosem vineigrette 9,00 zł

024 sos czosnkowy

4,00 zł

011 sałatka mieszana

9,00 zł

025 sos napoli

4,00 zł

013 bukiet jarzyn z wody z masłem

9,00 zł

z sosem vineigrette

014 szpinak liściasty na śmietanie

z czosnkiem

czosnek

11,00 zł

026 sos boloński

8,00 zł

027 sos z zielonym pieprzem

8,00 zł

028 sos z serem gorgonzola

8,00 zł

wegetariańskie

pikantne

DOWOZIMY
ZAMÓWIENIA NA WYNOS DOSTARCZAMY W OBRĘBIE:
I STREFA:
Baranowo, Przeźmierowo, Chyby,
Swadzim, Sady, Kobylniki,
Rogierówko, Krzyżowniki, Smochowice, Napachanie

II STREFA:
Wysogotowo, Batorowo, Lusowo,
Rokietnica, Kiekrz, Starzyny, Tarnowo
Podgórne

Zamówienia o wartości powyżej 40 zł dowóz GRATIS!
Zamówienia o wartości poniżej 40 zł dopłata za dowóz 5 zł.
Minimalna wartość zamówienia
w streﬁe dowozu to 20 złotych.

Zamówienia o wartości powyżej 40 zł dopłata za dowóz 5 zł.
Zamówienia o wartości poniżej 40 zł dopłata za dowóz 10 zł.
Minimalna wartość zamówienia
w streﬁe dowozu to 20 złotych.

Przy zamówieniu
zgłoś chęć zapłaty kartą.
Kierowca ma przy sobie 50 zł
na wydanie reszty.

PEŁNE INFORMACJE O NASZYCH
RESTAURACJACH I ICH OFERCIE
NA STRONIE:

WWW.ESTELLA.PL

