


Wszystkie Dania przygotowane są w oparciu o 25 letnie doświadczenie,

oryginalne włoskie produkty oraz pasję do gotowania

Each meals are prepared based on fresh, authentic italian ingredients,

25 years of experience and most importantly passion for cooking

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.restauracja-delecta.pl

vitis our website!

Polub na na Facebooku i Instagramie!

Like us on Facebook and Instagram!

Oceń nas na Tripadvisor i Google

Rate us on Tripadvisor and Google!

Czas oczekiwania ok. 30 minut

Estimated order time 30 minutes

½ porcji kosztuje 60% ceny

½ portion costs 60% of price

Dla grup powyżej 10 osób doliczany jest serwis w wysokości 10% rachunku

There is additional 10% service fee for groups above 10 guests

Istnieje możliwość zakupienia bonów podarunkowych do zrealizowania w naszej restauracji!

We offer gift vouchers, ask our waiters!

Opakowanie na wynos - 2 zł

ANTIPASTI / PRZYSTAWKI / STARTERS

BRUSCHETTA AL POMODORO 150 G
Domowa foccacia z  pomidorami, bazylią, czosnkiem i niefiltrowaną oliwą extra virgin

Homemade foccacia bread with fresh tomatoes, basil, garlic and non-filtered extra virgin olive oil

20 zł

CROSTINI MISTI 160 G
Domowa foccacia z  rukolą, dojrzewającą szynką crudo, pomidorami suszonymi,

pastą z  oliwek, marynowanymi sercami karczocha  
Homemade foccacia bread with rocket salad, crudo ham,
dried tomatoes, olive tapenáda and marinated artichokes

29 zł

CARPACCIO DI MANZO  140 G/80 G
Carpaccio z  polędwicy wołowej,  rukolą, kaparami i serem Pecorino Romano DOP

Tenderloin carpaccio, rocket salad, capers, Pecorino Romano DOP cheese

41 zł

TARTARE DI SALMONE 120 G/70 G
Tatar z  łososia z  mozzarellą, kaparami, czerwoną cebulą podany z  rukolą i domową oliwą bazyliową

Marinated salmon tartar served with mozzarella, capers, red onion, rocket salad, cherry tomatoes

41 zł

GAMBERETTI CON AGLIO 180 G/100 G
Duszone krewetki w białym winie z  czosnkiem, peperoncino i natką pietuszki 

Shrimps stewed in white wine, peperoncino, garlic and parsley

46 zł

ANTIPASTI ALLA DELECTA – DESKA WŁOSKICH PRZEKĄSEK DLA 2-3 OSÓB 
Szynka crudo, spianata piccante, warzywa z  grilla (papryka, cukinia, bakłażan), cebulki borettane,

marynowane serca karczochów, suszone pomidory, oliwki Taggiasche,
włoskie sery Gorgonzola Piccante, Provolone Dolce, Grana Padano i mozzarella 

Plate of Italian snacks for 2-3 persons. Crudo ham,
Spianata picante sausage, grilled vegetables (bell pepper, zucchini, aubergine),

borettane onions, artichokes, dried tomatoes, olives, italian cheeses

62 zł

FOCACCIA
 

Z  pomidorami suszonymi i tymiankiem 
Focaccia bread with dried tomatoes and thyme

19 zł
 

Z  oliwą, czosnkiem i rozmarynem  
Focaccia bread with olive, garlic and rosemary

14 zł
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MINESTRE / ZUPY / SOUPS

INSALATE / SAŁATKI / SALADS

CREMA DI POMODORO   230G
Krem pomidorowy z  mozzarellą i domową oliwą bazyliową

Tomato cream with mozzarella and basil pesto   
18 zł

BRODO DI POLLO   220G
Bulion drobiowy z  mięsem i makaronem 
Chicken broth with maccaroni and meat

16 zł

ZUPPA DI PESCE E FRUTTI DI MARE 3  80G
Zupa rybna z  owocami morza (kalmary, małże, krewetki, łosoś, biała ryba) 

Fish soup with squid, mussels, shrimps, salmon and cod fish
42 zł

MISTA   250G (  DOBIERZ DO DANIA GŁÓWNEGO!)
Kompozycja sałat, pomidor, ogórek, papryka, oliwki Taggiasche,

feta, cebula czerwona, ciemny sos balsamiczny
Salad mix, tomatoe, cucumber, bell peppers, kalamon olives, feta cheese,

balsamic borettane onions, non-filtered extra virgin oil, white balsamic vinegar  
25 zł

CEZAR   280G/100G  (  DODAJ KURCZAKA 12ZŁ!)
Sałata rzymska z  klasycznym sosem cezar, włoski dojrzewający boczek pancetta,

pomidory koktajlowe, ser Grana Padano DOP i domowa foccacia
Roman salad with classic cesar sauce, grana padano cheese, pancetta bacon,

cherry tomatoes and homemade foccacia bread   
25 zł

NICEA    240G/40G
Świeży szpinak, tuńczyk, pomidory koktajlowe, jajko w koszulce, 

cebulka borettane, oliwki Taggiasche, sos balsamiczny 
Fresh spinach with tuna, cherry tomatoes, poached egg, kalamon olives and honey-balsamic dressing  

34 zł

PROSCIUTTO CON MELONE  2 60G
Kompozycja sałat, melon, chrupiąca szynka crudo, feta, świeża mięta,

domowa foccacia, sos miodowo balsamiczny 
Composition of salads with crispy crudo ham, melon, feta cheese, 

fresh mint, homemade foccacia and honey-balsamic dressing
38 zł

PERA   260G
Świeży szpinak, rukola, Gorgonzola Piccante DOP, gruszka,

orzechy włoskie, domowa foccacia, sos miodowo balsamiczny 
Fresh spinach with rocket salat, gorgonzola, pear, wallnuts, homemade foccacia and honey-balsamic dressing

35 zł

ANATRA    240G/80G
Kompozycja sałat, szarpana konfitowana kaczka, cytrusy,

orzechy włoskie, domowa foccacia, sos miodowo-balsamiczny  
Composition of salads with confit duck leg, citruses, walnuts, 

homemade foccacia and honey-balsamic dressing  
38 zł

MAKARONY / RISOTTO /PASTA

SPAGHETTI CACIO E PEPE 2  20g
Makaron spaghetti chitarra z  owczym serem Pecorino Romano DOP i pieprzem młotkowanym 

Spaghetti chitarra with sheep Pecorino Romano DOP cheese and fresh black pepper  

30 zł

SPAGHETTI ALLA CARBONARA   400g
Makaron spaghetti chitarra z  dojrzewającym boczkiem pancetta,
jajkiem, śmietaną, serem Grana Padano i Pecorino Romano DOP

Spaghetti chitarra with pancetta bacon, egg, creamy Grana Padano DOP and Pecorino Romano DOP cheese  

34 zł

LASAGNE NAPOLETANA   420g
Płaty makaronu przekładane klopsikami mięsnymi, sosem pomidorowym, beszamelem i mozzarellą

zapiekane w piecu z  kremem pomidorowym i serem Pecorio Romano i Grana Padano DOP
Lasagne with meatballs, tomato sauce, bechamel and mozzarella baked with tomato cream and cheese

36 zł

TAGLIATELLE CON POLLO AL CURRY 3 80g
Makaron tagliatelle z  kurczakiem i gruszką w śmietanowym sosie z  dodatkiem curry   

Tagliatelle with chicken, pear and creamy curry sauce

33 zł

TAGLIATELLE PRIMAVERA   320g
Letni makaron tagliatelle z  dodatkiem pomidorów koktajlowych,

czosnku, bazylii, niefiltriowanej oliwy extra virgin i mozzarelli 
Spring tagliatelle with mozzarella, cherry tomatoes, garlic, basil and non-filtered extra virgin olive oil   

30 zł

MAFALDINE CON FILETTO DI MAIALE 3  80g
Makaron mafaldine z polędwiczką wieprzową, spianata piccante, grzybami, pomidorami suszonymi 

Mafaldine with sirloin, spianata piccante, mushrooms, dried tomatoes

36 zł
 

STROZZAPRETI CON POLLO E SPINACI 3 20g
Makaron strozzapreti z  kurczakiem i szpinakiem w kremowym sosie na bazie Gorgonzoli Piccante DOP 

Strozzapretti with chicken, spinach and creamy Gorgonzola Piccante DOP sauce

34 zł
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STROZZAPRETI ALLA PUTTANESCA 3 20g
Pikantny makaron strozzapreti z  pomidorami, oliwkami, kaparami,

dojrzewającym boczkiem pancetta i ostrym peperoncino 
Spicy strozzapreti pasta with pancetta bacon, tomatoes, olives, capers and peperoncino

34 zł

TAGLIOLINI ALLO SCOGLIO  3 50g
Atramentowe tagliolini ze świeżymi owocami morza, pomidorami, czosnkiem i natką pietruszki  

Ink dyed tagliolini with fresh seafood, tomatoes, garlic nad parsley

47 zł

SARDI CON SPINACI E GORGONZOLA  320g
Gnocchetti chicche ze szpinakiem i kremowym sosem Gorgonzola Piccante DOP

Gnocchetti with spinach and creamy Gorgonzola Piccante DOP 

34 zł

RISOTTO CON ANATRA  350g
Ryż carnaroli z  szarpaną konfitowaną kaczką, gruszką, rukolą i kremową Gorgonzolą Piccante DOP

Carnaroli risotto with confit duck, caramelized pear and arugula with Gorgonzola Piccante DOP 

39 zł

RISOTTO ALLA MILANESE  300g
Ryż carnaroli z  białym winem, szafranem i serem Grana Padano DOP

Carnaroli risotto with white wine, saffron and Grana Padano DOP 

33 zł

WSZYSTKIE NASZE MAKARONY PRODUKUJEMY SAMI 
NA BAZIE NAJLEPSZEJ WŁOSKIEJ SEMOLINY, MĄKI 00

ORAZ EKOLOGICZNYCH JAJ !

ZAPRASZAMY DO NASZEJ WYTWÓRNI ŚWIEŻEGO MAKARONU

CARNE / MIĘSA  / MEAT

POLLO ALLA GRIGLIA  300g / 160g
Grillowana pierś z  kurczaka z  pieczonymi ziołowymi ziemniakami i marynowanymi grillowanymi warzywami

Grilled chicken breast with oven baked herb potatoes and grilled vegetables

36 zł

SALTIMBOCCA DI POLLO 3 20g / 160g
Filet z  piersi kurczaka z  szałwią, szynką  crudo, mozzarellą, gnocchi chicche i duszonym szpinakiem

Italian chicken layered with sage, cured crudo ham nad mozzarella with gnocchi and braised spinach

42 zł

BURGER ALL’ITALIANA  320g / 180g
Burger brioszka 100% wołowiny, ser Provolone Dolce, chips z  dojrzewającej pancetty, sałata rzymska,

pomidor, czerwona cebula podawany z ziołowymi ziemniakami i dodatkiem warzywnym
Brioche burger with 100% beef, Provolone Dolce cheese, pancetta chips,

rocket salad, tomatoe, red onion with oven baked potatoes and vegetables

39 zł

SCALOPPINE DI MAIALE CON POMODORI SECCHI 3 00g / 150g
Duszona polędwiczka wieprzowa w sosie z  pomidorów suszonych i czosnkiem z  gnocchi chicche i dodatkiem warzywnym  

Pork loin braised in tomato and garlic sauce with gnocchi and vegetables

49 zł

CONTROFILETTO DI MANZO AL PEPE VERDE 3 00g / 160g
Grillowany stek z  polędwicy wołowej z  sosem z  zielonego pieprzu na bazie brandy

z  pieczonymi ziemniakami i grillowanymi warzywami
Grilled steak with marinated green pepper and brandy sauce, baked potatoes and grilled vegetables

93 zł

CONTROFILETTO DI MANZO CON BURRO ALL’AGLIO  300g / 160g
Grillowany stek z  polędwicy wołowej z  masłem czosnkowym, pieczonymi ziemniakami i duszonym szpinakiem

Grilled steak with garlic butter, baked potatoes and braised spinach

93 zł
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PESCI E FRUTTI DI MARE / RYBY I OWOCE MORZA 
/ FISH AND SEAFOOD

COZZE AL VINO BIANCO   450G
Świeże mule duszone w białym winie z  czosnkiem i natką pietruszki

Fresh mussels braised in white wine, garlic and parsley

42 zł

COZZE CON PORRI E ZAFFERANO  450 G
Świeże mule w sosie szafranowo-porowym z  gruszką i śmietaną

Fresh mussels with cream saffron- leak sauce and pear

42 zł

FILETTO DI SALMONE ALLA GRIGLIA  320g / 150g
Grillowany filet z  łososia z  masłem czosnkowym, pieczonymi ziemniakami i duszonym szpinakiem

Grilled salmon steak with garlic butter, baked potatoes and braised spinach

59 zł

FILETTI DI ORATA CON GAMBERI  300g / 120g
Filet z  dorady na risotto krewetkowym z  sosem szafranowym

Sea bream fish with shrimp saffron risotto 
57 zł

PIZZA (32cm)

MARGHERITA
Sos pomidorowy, mozzarella

Tomato sauce, mozzarella cheese

27 zł

CAPRICIOSA
Sos pomidorowy, mozzarella, szynka cotto, pieczarki

Tomato sauce, mozzarella, prosciutto cotto ham, mushrooms

34 zł

SALAME NAPOLI
Sos pomidorowy, mozzarella, łagodne salami napoli

Tomato sauce, mozzarella, salami napoli

35 zł

SPIANATA PICCANTE
Sos pomidorowy, mozzarella, spianata piccante, drylowane oliwki Taggiasche

Tomato sauce, mozzarella, spianata piccante, Taggiasche olives

35 zł

DIAVOLA
Sos pomidorowy, mozzarella, spianata piccante, ostra marynowana papryczka peperoni, balsamiczne cebulki borettane

Tomato sauce, mozzarella, spianata piccante spicy sausage, borettane balsamic onions

37 zł

QUATTRO STAGIONI
Sos pomidorowy, mozzarella, salami napoli, szynka cotto, karczochy, pieczarki

Tomato sauce, mozzarella, salami napoli, prosciutto cotto ham, artichokes, mushrooms

37 zł

PARMA
Sos pomidorowy, mozzarella, dojrzewająca szynka crudo, rukola, Grana Padano DOP

Tomato sauce, mozzarella, prosciutto crudo ham, arugula, Grana Padano DOP

40 zł

VERDURE GRIGLIATE
Sos pomidorowy, mozzarella, marynowane warzywa grillowane, karczochy, Grana Padano DOP

Tomato sauce, mozzarella, grilled vegetables, artichokes, Grana Padano DOP

40 zł

VEGETARIANA
Sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, papryka, karczochy, brokuły neapolitańskie friarielli

Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, bell pepper, artichokes, neapolitanian friarielli broccoli

36 zł

COTTO E CARCIOFINI
Sos bianca, mozzarella, szynka cotto, marynowane serca karczochów, rukola

Bianca cream sauce, mozzarella, prosciutto cotto ham, marinated artichokes, rocket salad

36 zł



PESCI E FRUTTI DI MARE / RYBY I OWOCE MORZA 
/ FISH AND SEAFOOD

COZZE AL VINO BIANCO   450G
Świeże mule duszone w białym winie z  czosnkiem i natką pietruszki

Fresh mussels braised in white wine, garlic and parsley

42 zł

COZZE CON PORRI E ZAFFERANO  450 G
Świeże mule w sosie szafranowo-porowym z  gruszką i śmietaną

Fresh mussels with cream saffron- leak sauce and pear

42 zł

FILETTO DI SALMONE ALLA GRIGLIA  320g / 150g
Grillowany filet z  łososia z  masłem czosnkowym, pieczonymi ziemniakami i duszonym szpinakiem

Grilled salmon steak with garlic butter, baked potatoes and braised spinach

59 zł

FILETTI DI ORATA CON GAMBERI  300g / 120g
Filet z  dorady na risotto krewetkowym z  sosem szafranowym

Sea bream fish with shrimp saffron risotto 
57 zł

PIZZA (32cm)

MARGHERITA
Sos pomidorowy, mozzarella

Tomato sauce, mozzarella cheese

27 zł
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DOLCI / DESERY / DESSERTS

TIRAMISU   150G
Torcik kremowo – biszkoptowy z  mascarpone 

Cream – biscuits cake with mascarpone 

21 zł

CREME BRULEE   120G  
Aksamitny krem z  dodatkiem laski wanilii pokryty karmelizowanym cukrem

Vanilla cream covered with caramelized sugar 

21 zł

PANNA COTTA   150G
Deser waniliowy z  owocowym musem
Vanilla cream dessert with fruit sauce

19 zł

GELATO ALLA VANIGLA  150g
Lody waniliowe z musem owocowym i biszkoptami

Vanilla ice cream with fruit mousse and italian biscuits

19 zł

PANCETTA
Sos bianca, mozzarella, włoski długodojrzewający boczek pancetta,

 pomidorki koktajlowe, oliwki Taggiasche, rukola
Bianca cream sauce, mozzarella, italian pancetta bacon, cherry tomatoes, Taggiasche olive, rocket salad

38 zł

PERA 
Sos bianca, mozzarella, Gorgonzola Piccante DOP, gruszka, orzechy włoskie

Bianca cream sauce, mozzarella, Gorgonzola Piccante DOP, pear, walnuts

37 zł

QUATTRO FORMAGGI 
Sos bianca, mozzarella, Gorgonzola Piccante, Grana Padano, Provolone Dolce

Bianca cream sauce, mozzarella, Gorgonzola Piccante, Grana Padano, Provolone Dolce

39 zł

TONNO
Sos pomidorowy, mozzarella, tuńczyk, cebula, oliwki
Tomato sauce, mozzarella cheese, tuna, onion, olives

36 zł

PIZZE MOŻEMY PRZYGOTOWAĆ W FORMIE CALZONE
SOS POMIDOROWY / CZOSNKOWY - 3 zł

CAFFE / KAWY / COFFEE

TE / HERBATA / TEA

Espresso 
9 zł

Espresso doppio 
12 zł

Americano
9 zł

Flat white
11 zł

Cappucino
13 zł

Latte
13 zł

Frappe
18 zł 

Herbata czarna w kopercie

10 zł

Herbata liście w dzbanku
Różne smaki do wyboru

13 zł

Rozgrzewająca herbata z  cytryną, świeżym imbirem i miodem

15 zł 

Herbata ziołowa

10 zł
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BEVANDE FREDDE / NAPOJE ZIMNE / COLD DRINKS

COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, FANTA, SPRITE, KINLEY, FUZE TEA, SOKI CAPPY 0,25l

9 zł

KROPLA BESKIDU 
Niegazowana Still/ Gazowana Sparkling 0,33l

9 zł 

ŚWIEŻO WYCISKANY SOK CYTRUSOWY 0,33l
Freshly squeezed juice

18 zł

Aqua Panna 0,7l
Włoska woda mineralna niegazowana

Italian still mineral water

16 zł

San Pellegrino 0,7l
Włoska woda mineralna gazowana

Itaian sparkling mineral water

16 zł

Woda mineralna karafka 1000ml
Still water 1L

13 zł

Chino 0,33l
Napój gazowany z  gorzkiej pomarańczy Chinotto

Sparkling drink from bitter Chinotto orange

10 zł

Lemon Soda 0,33l
Gazowany napój cytrynowy

Sparkling lemon drink

10 zł

Oransoda Crodo
Gazowany napój pomarańczowy 

Sparkling orange drink

10 zł

BIRRA / PIWO / BEER

PIWO BUTELKOWE
Bottled beer

PAULANER JASNY / CIEMNY 0,5l

15 zł

ŻYWIEC BEZALKOHOLOWY 0,5l

14 zł

WARKA RADLER 0,5l

14 zł

HAINEKEN 0,5l

17 zł

WŁOSKIE PIWO BUTELKOWE 0,33l
Zapytaj kelnera o włoskie pyszności!

14 zł

RZEMIEŚLNCZE PIWO REGIONALNE
Zapytaj kelnera o rzemieślnicze piwo!

17 zł

BIAŁE
White wine

MALVASIA IGT PUGLIA PASQUA

120ml – 15 zł        500ml – 55 zł        1000ml – 80 zł

TREBBIANO POLETTI

120ml – 15 zł        500ml – 55 zł        1000ml – 80 zł

CZERWONE
Red wine

MERLOT IGT VENETO PASQUA
120ml – 15 zł      5  00ml – 55 zł        1000ml – 80 zł

SANGIOVESE POLETTI
120ml – 15 zł      5  00ml – 55 zł        1 000ml – 80 zł

PIWO LANE
Draft beer

ŻYWIEC 0,3l

11 zł

ŻYWIEC 0,5l

14 zł

BIRRA MORETTI 0,3l

14 zł

BIRRA MORETTI 0,5l

17 zł

WINA DOMOWE / HOUSE WINE
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ALKOHOLE  / ALCOLICO / LIQEURS

WÓDKI

CHŁOPSKA CZYSTA / CHŁOPSKA WIŚNIÓWKA

40ml - 12 zł / 0,5l – 80 zł

CHŁOPSKA PĘDZONA BIMBER

40ml – 14 zł / 0,5l – 90 zł

ABSOLUT

40ml – 14 zł / 0,5l – 90 zł

ŻUBRÓWKA 4 cl

12 zł

ŻOŁĄDKOWA GORZKA 4 cl

12 zł

JAGERMEISTER 4 cl

16 zł

WHISKEY

JACK DANIELS 4 cl

16 zł

FAMOUS GROUSE 4 cl

16 zł

CHIVAS 4cl

22 zł

GLENLIVET 4cl
26 zł

COGNAC

METAXA 4cl

16 zł

HENESSY VS 4cl

26 zł

HENESSY FINE DE COGNAQ 4cl

32 zł

RUM

BRUGAL BLANCO 4cl

16 zł

BRUGAL ANEJO 4cl

20 zł

BACARDI CARTA NEGRA

16 zł

TEQUILA

SILVER 4cl

14 zł

GOLD 4cl

18 zł

GIN

GIBSONS’S 4cl

14 zł

AMBROSIA PREMIUM SICILY EDITION 4cl

28 zł

VERMOUTH

MARTINI BIANCO, ROSSO, ROSE, EXTRA DRY, FIERO 100ml

18 zł

BOURBON 

EVAN WILIAMS 4cl

16 zł

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty apartamentów
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