Tel. +48 539 957 693
www.delloristorante.com.pl
zamówienia@delloristorante.com.pl

Dello Ristorante

MENU
PRZYSTAWKI

Caprese

28 zł

Siekany tatar

37 zł

 Scampi / raki

32 zł



/mozarella di bufala /pomidor /oliwa /bazylia


/wołowina /marynowane grzyby /cebulka /balsamico /ogórek /płatki żółtka
/czosnek /masło rakowe /śmietana

ZUPY

 Włoski krem pomidorowy /koper włoski /orzeszki pini
 Żurek z jajkiem i borowikiem
/zakwas, biała kiełbasa i boczek z własnej produkcji





Krem z pieczonej dyni

/mleko kokosowe /imbir /marchew /pestki dyni
Rosół z kaczki i perliczki/ jajko /parmezan /pietruszka

Dello Ristorante

12 zł
12 zł
12 zł
12 zł

MENU
DANIA GŁÓWNE

Roladka drobiowa /ryż /surówka z białej kapusty / sos z czerwonych warzyw 24 zł
 Kurczak sous vide
37 zł


/pieczone ziemniaki /warzywa w sosie sweet chilli /sos sojowy

 Kotlet schabowy /pieczone ziemniaki /surówka
 Rolada wieprzowa / ziemniaki pieczone /buraczki / sos pieczeniowy
 Rolada wołowa /kluski śląskie /kapusta modra / sos pieczeniowy
 Poliki wołowe /kluseczki gnocchi /burak karmelizowany
 Pieczone udo z gęsi
/gnocchi buraczane /mus z modrej kapusty /serek mascarpone
/orzechy /pieczona włoska kapusta lub cykoria






37 zł
22 zł
26 zł
41 zł
59 zł

Żebro wołowe sous vide

48 zł

Mule

47 zł
46 zł

/ krychane ziemniaki / piklowana kapusta /kwaśna śmietana
Filet z sandacza /młode ziemniaki / warzywa sezonowe / sos rakowy

/sos estragonowy/białe wino/seler naciowy/koper włoski /cebula /czosnek /chilli /szczypior
/śmietana

SAŁATKI






Z kurczakiem /sos jogurtowo-czosnkowy
Grecka /ser feta /pomidorki cherry /ogórki /oliwki /miks sałat
Krewetki /pomidorki cherry /ogórki /oliwki /kapary /miks sałat
Z polędwicą wołową
/miks sałat /ogórek /pomidor koktajlowy /cebulki balsamico
/grillowany karczoch /marynowany borowik /czarne oliwki
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29 zł
29 zł
35 zł
39 zł

MENU
MAKARONY

 Spaghetti bolognese
/mięso wołowo-wieprzowe /sos pomidorowy /grana padano
 Tagliatelle z kurczakiem
/borowik /szpinak baby /sos śmietanowy /grana padano
 Spaghetti z krewetkami
/sos rakowy /szyjki rakowe /szpinak baby /czosnek /śmietana

29 zł
34 zł
38 zł

 Zielone tagliatelle

37 zł

 Tagliatelle sasurpa

34 zł

/cielęcina /oliwa truflowa /borowik /czosnek /chilli /grana padano

/suszony pomidor /czosnek /chilli /pomidor koktajlowy
/natka pietruszki / parmezan

PIZZA

 Margherita
/sos pomidorowy /ser
 Carbonara
/boczek /sos śmietanowy /żółtko /parmezan
 Prosciuto
/szynka włoska /sos pomidorowy /ser
 Włoskie Wędliny
/szynka parmeńska /szpinak /sos pomidorowy /ser
 Cztery Sery
/sos pomidorowy /mozarella /parmezan /ricotta /gorgonzola

 Z Krewetkami

/krewetki /sos rakowy /ser mozarella /parmezan
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22 zł
31 zł
29 zł
33 zł
32 zł
33 zł

MENU
DESERY

 Tarta jabłkowa
 Sernik

12 zł
12 zł

NAPOJE

 Napoje 0,5L
Pepsi / Mirinda / 7Up /Ice Tea /Woda min. gaz / ngaz / Sok 100%
 Napoje 1 L
Pepsi / Mirinda / 7Up /Sok 100%

Dello Ristorante

8 zł
12 zł

POLECAMY TEŻ CATERING
Z DOWOZEM DO DOMU / FIRMY
 OKOLICZNOŚCIOWY
 ŚWIĄTECZNY
 DANIA GARMAŻERYJNE
 TRADYCYJNE WYROBY WĘDLINIARSKIE
OFERTA NA STRONIE
www.delloristorante.com.pl

Dello Ristorante

RESTAURACJA PRZY HOTELU DELICJUSZ

TRZEBAW, UL. POZNAŃSKA 1
62-060 STĘSZEW
RESTAURACJA TEL. +48 539 957 693
TEL. +48 61 810 81 08 wew. 650

ZAMÓWIENIA / ODBIÓR
Poniedziałek NIECZYNNE
Wtorek 13.00 - 20.00
Środa 13.00 - 20.00
Czwartek 13.00 - 20.00
Piątek - Sobota 13.00 - 21.00
Niedziela 13.00 - 20.00

DOWÓZ
* Bezpłatny dowóz do 8 km, potem dopłata
wg ustaleń telefonicznych
* Minimalna wartość zamówienia 40 zł
* Ostatnie zamówienia na pół godziny przed
zamknięciem restauracji
* Płatność gotówką / kartą

Dello Ristorante

