VIA MARE
Przystawki

1. Carpaccio

z łososia

18.00 PLN

(Płatki łososia wędzonego, sałata, cytryna)

2. Capreze
16.00 PLN
(Ser mozarella, pomidor, oliwki, sos bazyliowy)
3. Mozzarella z włoską szynką
(Ser pleśniowy z włoską szynką)

20.00 PLN

4. Brunschette pomidoro
12.00 PLN
(Tost, sos pomidorowy, czosnek, bazylia, ser żółty)
5. Brunschette z tuńczykiem
(Tost, tuńczyk, bazylia, ser żółty)

12.00 PLN

VIA MARE
Zupy

6.

Toskańska zupa pomidorowa

7.

Kaszubska zupa grzybowa

10.00 PLN

8.

Włoska zupa rybna

14.00 PLN

9.

Zupa dnia

8.00 PLN

9.00 PLN

VIA MARE
Sałaty

10. Sałatka grecka
17.00 PLN
(Sałata, ogórek świeży, cebula czerwona, papryka, oliwki, ser
feta, sos winegret )
11. Sałatka cesarska z kurczakiem
16.00 PLN
(Sałata, suszone pomidory, pierś grillowana, sos cesarski z
anchua)
12. Sałatka z grillowanymi krewetkami 22.00 PLN
(Sałata, oliwki, pomidor, krewetki, sos winegret)
13. Sałatka z tuńczykiem
(Sałata, tuńczyk, czerwona fasola, sos winegret)

Każda sałatka podawana jest z pieczywem czosnkowym

18.00 PLN

VIA MARE
Spaghetti i penne
14. Spaghetti agalio&olio
17.00 PLN
(Spaghetti z oliwą, czosnkiem, chili, natką pietruszki,
parmezanem)
15. Spaghetti bolognese
(Spaghetti, bolognese, śmietana, parmezan)

19.00 PLN

16. Spaghetti carbonara
21.00 PLN
(Spaghetti, boczek wędzony, szynka, śmietanka, żółtko, natka
pietruszki, gałka muszkatołowa, parmezan)
17. Farfale al. salmone
(Farfale, łosoś, szparagi, kapary, sos różowy)

24,00 PLN

18. Penne toscana
22.00 PLN
(Penne, kawałki kurczaka, suszony pomidor, papryka,
śmietanka, parmezan)
19. Penne com Petti di polo
24.oo PLN
(Penne, kawałki kurczaka, pieczarki świeże, brokuły, sos
pomidorowy, śmietanka, pasta primabela, parmezan)
20. Czarne Tiagattele frutti di mare
27.00 PLN
(Czarne tiagattele, cebula, czosnek, białe wino, owoce morza,
sos pomidorowy, parmezan)

VIA MARE
Lasagne i ravioli

21. Lasagne bolognese
(Bolognese, ser żółty)

23,00 PLN

22. Lasagne brocoli
(Brokuły, sos śmietanowy, ser żółty)

22,00 PLN

23. Lasagne becon
23,00 PLN
(Boczek, cebula, pieczarki, papryka, sos pomidorowy, ser
żółty)
24. Ravioli z serem
(Sos pomidorowy, ser pleśniowy, bazylia)

21.00 PLN

25. Ravioli z grzybami
(Sos grzybowy, ser pleśnowy, bazylia)

21,00 PLN

VIA MARE
Pizza

26. Clasica
17,00 PLN
(Sos pomidorowy, pieczarki, szynka, oregano, ser żółty)
27. Hawajska
17.00 PLN
(Sos pomidorowy, szynka, ananas, oregano, ser żółty)
28. Diabolo
18.00 PLN
(Sos pomidorowy, pieczarki, ostre salami, cebula, papryka
peperoni, oliwki, oregano, ser żółty)
29. Prosciuto crudo
19.00 PLN
(Sos pomidorowy, szynka parmeńska, oregano, ser żółty)
30. Frutti di mare
21.00 PLN
(Sos pomidorowy, owoce morza, cebula, ser żółty)

Dania główne
31. Pierś z kurczaka po toskańsku
(Pomidor suszony, ser pleśniowy)

25.00 PLN

32. Pierś z kurczaka pesto
(Pasta basilico, pomidor, mozzarella)

25.00 PLN

33.

Pierś z kurczaka z szynką parmeńską i serem
29.00 PLN

(Pierś rolowana z szynką parmeńską, i serem pleśniowym)

Polędwica wołowa z sosem śmietanowopieprzowym
38.00 PLN
34.

(Polędwica, pieprz marynowany, śmietanka)
35. Polędwica wołowa na
(Polędwica, szpinak duszony)
36.

szpinaku

42.00 PLN

Eskalopki cielęce z szałwią i mozzarellą
35.00 PLN

(Cielęcina, szałwia, mozzarella)
37. Eskalopki cielęce w białym winie
(Cielęcina, białe wino, pasta basilico)

32.00 PLN

38. Saltimbocca
37.00 PLN
(Cielęcina, szynka parmeńska, białe wino, szałwia)
Dania podawane są z frytkami, ćwiartkami lub ryżem oraz bukietem surówek

Ryby
39. Łosoś w liściach winogron
(Filet z łososia, liście winogron)
40.

35.00 PLN

Łosoś sosie śmietanowym z krewetkami
38.00 PLN

(Dzwonek łososia, krewetki, śmietana)
41.

Dorsz w sosie pomidorowo-kaparowym
28.00 PLN

(Filet z dorsza, sos pomidorowy, kapary)
42.

Dorsz smażony

25.00PLN

43. Sola w cieście na szpinaku
(Ciasto naleśnikowe gęste, szpinak duszony)

25.00 PLN

44. Sola w cieście z sosem sycylijskim
(Ciasto naleśnikowe gęste, sos sycylijski)

23.00 PLN

45.

Halibut w sosie śmietanowym z kolorowym
pieprzem
36.00 PLN
(Sos śmietanowy, pieprz kolorowy)
46. Krewetki królewskie z brandy
(Oliwka, cebula, czosnek, brandy)

40.00 PLN

Dania podawane są z frytkami, ćwiartkami lub ryżem oraz bukietem surówek

VIA MARE
Specjalności i dania regionalne

47.

Golonka po Kaszubsku z ziemniakami
100g

9.00 PLN

(Golonka, Kapusta kiszona, ziemniaki)
48. Schab z kapustą z grzybami
(Schab panierowany, kapusta z grzybami)

21.00 PLN

49. Schab po burgundzku
(Schab, pieczarki, cebula, ser żółty)

25.00 PLN

50. Stek z strusia z sosem czosnkowym
(Stek z strusia, masło czosnkowe )

56.00 PLN

51. Stek z strusia po farmersku
63.00 PLN
(Stek z strusia, peperoni, grzyby, pomidory suszone, cebula)
(czas oczekiwania ok. 40min)
52. Strogonow z indyka
18.00 PLN
(Udziec indyczy, pieczarki, cebula, koncentrat pomidorowy)

VIA MARE
Desery

53. Suffle al. Ciccolato
18.00 PLN
(pudding czekoladowy nadziewany płynną czekoladą)
54. Mousse Yogurt Frutti Di
(Mus jogurtowy z owocami leśnymi)

Bosco

19.00 PLN

55. Maringa Lunga
16.00 PLN
(Beza przekładana puszystym kremem śmietankowym)
56. Tartufo Bianco
13.00 PLN
(Lody zabaione o smaku kawowym otoczone posypką bezową)
57. Tartufo Caffe
16.00 PLN
(Lody kawowe wypełnione likierem kawowym z posypką
bezową)
58.

Naleśniki z ricottą i dżemem

12.00 PLN

VIA MARE
Napoje gorące

Caffe esspresso
Cappuccino
Caffe Latte
Latte macchiato

5 PLN
6 PLN
8 PLN
9 PLN

Herbata Darjeeling

6 PLN

(klasyczna czarna herbata indyjska o doskonałej jakości, dzięki
której możemy rozkoszować się długotrwałym aromatem oraz
owocowym smakiem)

Herbata Rosso Veneziano

6 PLN

(czarna aromat truskawek z bitą śmietaną, dominuje w tej słodkiej i
delikatnej mieszance)

Herbata Carmel

6 PLN

(czarna aromatyzowana znakomite połączenie kandyzowanego
brązowego cukru z subtelnym kwiatem jaśminu)

Herbata Special Gunpowder

6 PLN

(jedna z najbardziej popularnych zielonych herbat chińskich o
dobroczynnych właściwościach)

Herbata Special Jasmine

6 PLN

(herbata zielona aromatyzowana opracowana według starożytnej
chińskiej receptury mieszania zielonej herbaty ze świeżymi kwiatami
jaśminu)

Chocolade

6 PLN

VIA MARE
Napoje zimne i piwo

Pepsi, mirinda, 7up, tonic 200ml
Sok pomarańcza, jabłko, czarna porzeczka,
grejpfrut
200ml
Ice tea
200ml
Woda mineralna
200ml

Żywiec
o,5l
Żywiec
0,3l
Heineken
0,5l
Heineken
0,3l
Żywiec 1,1% 0,33l

4 PLN
4 PLN
4 PLN
3 PLN

6 PLN
5 PLN
6,5 PLN
6 PLN
5 PLN

