
WEGEFocaccia                                                                                                                                                                                                                                        20 zł
podpłomyk z rozmarynem, solą morską oraz oliwą ( 34 cm ⌀) 

Bolognese                                                                                                                                                                                                   32 zł
wołowina duszona w pomidorach, bazylia, Grana Padano DOP (300g)

Deser lodowy                                                                                                                                                                                          24 zł
 3 gałki lodów, owoce, polewa

Z krewetkami                                                                                                                                                                                             38 zł
mix sałat, 9 szt krewetek, pomarańcza, kiwi, pomidorki koktajlowe, kiełki, sos vinaigrette (250 g)

Krem z pomidorów pelati                                                                                                                                                                15 zł
 z pesto bazyliowym, Grana Padano DOP oraz paluchem własnego wypieku (300 g)

Burgery podajemy w zestawie z domowymi frytkami. Wymień je na bataty (+3zł)
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Krewetki                                                                                                                                                                                                                                      34 zł
9 sztuk krewetek z papryczką chilli, czosnkiem i pietruszką, paluch własnego wypieku (160 g)

Bruschetta z salsą pomidorową ( 3 szt)                                                                                                                                                   17 zł
pomidory, cebula czerwona, czosnek, musztarda francuska

Bruschetta z gorgonzolą (3 szt)                                                                                                                                                                        18 zł
Gorgonzola DOP, marynowana gruszka, rukola
Grillowany Camembert                                                                                                                                                                                           27 zł
podany na rukoli, chutney z czerwonej cebuli, marynowana gruszka, miód, orzechy, paluch własnego wypieku (200 g)

Mozzarella & Prosciutto  Crudo                                                                                                                                                                      26 zł
kulka mozzarelli zapieczona w szynce dojrzewającej, krem balsamiczny, podana na rukoli (160 g)
Deska serów i wędlin                                                                                                                                                                                                  80 zł 

Zupa Tajska                                                                                                                                                                                                   22 zł
kurczak, pieczarki,  cebula, papryka, szczypiorek, mleko kokosowe, paluch własnego wypieku (300 g)

Wszystkie sałatki podawane są z paluchem własnego wypieku

Z kurczakiem                                                                                                                                                                                               34 zł
mix sałat, kurczak, boczek, pomidorki koktajlowe, ogórek zielony, cebula czerwona, kiełki, sos alla cezar  (280 g)

Z serem kozim                                                                                                                                                                                             36 zł
mix sałat, ser kozi, marynowana gruszka, pomarańcza, kiwi, orzechy włoskie,
kiełki, dressing pomarańczowo - miętowy  (280 g)

Z kulką mozzarelli                                                                                                                                                                                 37 zł
mix sałat, kulka mozzarelli, szynka dojrzewająca, suszone pomidory, pestki dyni, 
kiełki, krem balsamiczny  (200 g)

Z wędzonym łososiem                                                                                                                                                                        37 zł
mix sałat, wędzony łosoś, kapary, suszone pomidory, kiełki, orzechy włoskie,  sos vinaigrette   (230 g)

Sałatka caprese                                                                                                                                                                                         26 zł
świeża bazylia, kulka mozzarelli, pomidor, sól, pieprz (230 g)

Sałatka letnia                                                                                                                                                                                              26 zł
mix sałat, ser favita, oliwki, pomidorki koktajlowe, ogórek zielony, cebula czerwona, kiełki, sos vinaigrette   (280 g)

 Filleto di Maiale                                                                                                                                                                                  37 zł
polędwiczka wieprzowa, cukinia, suszone pomidory, czosnek, szczypiorek, 
sos sojowy lub śmietana, Grana Padano DOP

Alla Carbonara                                                                                                                                                                                     34 zł
boczek, cebula, śmietana, pieprz, Grana Padano DOP

Salmone e Spinaci                                                                                                                                                                             36 zł
łosoś wędzony, szpinak, śmietana, czosnek, pieprz

Aglio e Olio                                                                                                                                                                                               29 zł
papryczka chilli, czosnek, Grana Padano DOP

Vegetariano                                                                                                                                                                                             31 zł
suszone pomidory, szpinak, cebula czerwona, czosnek

Gamberetto                                                                                                                                                                                             38 zł
krewetki, pomidorki koktajlowe, czosnek, sos winno - maślany, pietruszka

Piccante                                                                                                                                                                                                        33 zł
salami pikantne, cebula czerwona, pomidory pelati, śmietana, Grana Padano DOP

Pollo e Funghi                                                                                                                                                                                        35 zł
kurczak, pieczarki, śmietana, pietruszka, Grana Padano DOP

Burger Classic                                                                                                                                                                                       34 zł
200 g wołowiny, ser cheddar, ogórek konserwowy, pomidor, cebula czerwona, sałata, sos La Playa (320 g)

Burger Piccante                                                                                                                                                                                   36 zł
200 g wołowiny, ser cheddar, salami pikantne, cebula czerwona, papryczka jalapeno, sałata, sos La Playa (320 g)

Burger Funghi                                                                                                                                                                                       35 zł
200 g wołowiny, ser cheddar, pieczarki, boczek, cebula, sałata, sos La Playa (320 g)

Naleśniki                                                                                                                                                                                                     25 zł
2szt naleśników z nutellą lub twarożkiem, podawane z owocami (200g)

Stripsy z kurczaka                                                                                                                                                                             25 zł
stripsy z kurczaka, frytkami oraz surówką colesław (250 g)

Frytki stekowe  (180 g)                                                                                                                                                                   12 zł
Frytki  z batatów (180 g)                                                                                                                                                                 15 zł

Krem z pomidorów (200 g)                                                                                                                                                        10 zł
Makaron z sosem pomidorowym (200 g)                                                                                                                  20 zł
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Wybierz swój ulubiony rodzaj: maccaroni, spaghetti, tagliatelle, gnocchi



ketchup, majonez - 1 zł

34 cm ⌀
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laplaya.parkwodny

La Playa                                                                                                                                                                 39 zł
pesto bazyliowe, Burrata, szynka dojrzewająca, pomidorki koktajlowe, rukola

Marinara                                                                                                                                                             25 zł
pomidory pelati, czosnek, oregano

Margherita                                                                                                                                                       28 zł
pomidory pelati, mozzarella, świeża bazylia

Marinara Di Burrata                                                                                                                               33 zł
pomidory pelati, Burrata, czosnek, oregano

Funghi                                                                                                                                                                   30 zł
pomidory pelati, mozzarella, pieczarki

Cotto                                                                                                                                                                         32 zł
pomidory pelati, mozzarella, szynka gotowana

Prosciutto e Funghi                                                                                                                                  34 zł
pomidory pelati, mozzarella, szynka gotowana, pieczarki

Capricciosa                                                                                                                                                        35 zł
pomidory pelati, mozzarella, szynka gotowana, pieczarki, karczochy

Hawaii                                                                                                                                                                   34 zł
pomidory pelati, mozzarella, szynka gotowana, ananas

Salame                                                                                                                                                                   34 zł
pomidory pelati, mozzarella, salami łagodne

Spianata                                                                                                                                                               35 zł
pomidory pelati, mozzarella, salami pikantne, rukola

Napoli                                                                                                                                                                     36 zł
pomidory pelati, mozzarella, salami łagodne, salami pikantne, Gorgonzola DOP

Vulcano                                                                                                                                                                 36 zł
pomidory pelati, mozzarella, świeży szpinak, salami pikantne, camembert

Parma                                                                                                                                                                     39 zł
pomidory pelati, mozzarella, szynka dojrzewająca, pomidorki koktajlowe, rukola, Grana
Padano DOP

Diavola                                                                                                                                                                  36 zł
pomidory pelati, mozzarella, salami pikantne, papryczka jalapeno, cebula czerwona

San Remo                                                                                                                                                             35 zł
pomidory pelati, mozzarella, boczek, pieczarki, cebula czerwona

Aglio olio e peperoncino                                                                                                                     36 zł
pomidory pelati, kulka mozzarelli, pomidory suszone, pomidorki koktajlowe, bazylia, 
szczypiorek, czosnek, oliwa pikantna

Rimini                                                                                                                                                                    36 zł
pomidory pelati, mozzarella, kurczak, oliwki, cebula czerwona

Pomodori Secchi                                                                                                                                           35 zł
pomidory pelati, kulka mozzarelli, suszone pomidory, rukola, Grana Padano DOP

Bella Capre                                                                                                                                                          37 zł
pomidory pelati, mozzarella, ser kozi, boczek, rukola

Gamberetto                                                                                                                                                       39 zł
pomidory pelati, mozzarella, krewetki, czosnek, pietruszka

Tonno                                                                                                                                                                       34 zł
pomidory pelati, mozzarella, tuńczyk, oliwki, cebula czerwona

Pollo per Feta                                                                                                                                                    36 zł
oliwa, mozzarella, kurczak, świeży szpinak, czosnek, ser favita

Quattro Formaggi                                                                                                                                      38 zł
oliwa, mozzarella, camembert, Gorgonzola DOP, Grana Padano DOP

Carbonara                                                                                                                                                           36 zł
sos śmietanowy, mozzarella, boczek, cebula czerwona

Bianca Piccante                                                                                                                                             39 zł
oliwa, mozzarella, salami pikantne, papryczka jalapeno, Gorgonzola DOP, 
Grana Padano DOP

Chrupiące, cienkie ciasto z pieca kamiennego, wyrabiane z oryginalnej włoskiej mąki oraz najwyższej jakości dodatki to podstawa naszej wyjątkowej i przepysznej pizzy.

opakowanie - 2 zł
oliwa (czosnkowa, naturalna, truflowa, pikantna) - 2 zł
sos  czosnkowy, sos pomidorowy, sos La Playa - 3 zł
cebula czerwona, czosnek, szczypiorek, bazylia, pietruszka - 2 zł
pieczarki, oliwki, pomidorki koktajlowe, kukurydza, ananas, rukola, świeży szpinak, mix
sałat, kiełki, ogórek zielony - 4 zł
boczek, szynka gotowana, kurczak, mozzarella, ser favita, pomidory suszone, 
papryczka jalapeno, chutney z czerwonej cebuli - 6 zł
salami łagodne, salami pikantne, szynka dojrzewająca, kulka mozzarelli, tuńczyk, ser
kozi, camembert, Grana Padano DOP, Gorgonzola DOP - 7 zł
krewetki (3 szt), wędzony łosoś - 10 zł
Burrata - 12 zł
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