Le Chalet
Mur za Sichle

Pierwsza włoska restauracja w Murzasichlu prowadzona
od 1991 roku przez rodzinę Graffi.

Karta Dań i Lista Win
została przygotowana przez szefa kuchni Paolo Graffi

Aperitify/Aperitivi/Aperitif
Bezalkoholowe
Crodino / włoski kultowy aperitif bezalkoholowy
Italian iconic non-alcoholic aperitif
Bez-Soda / bezalkoholowy drink na bazie sody i syropu z kwiatów czarnego bzu
Aperitif with soda water and syrup from mountain elderberry ﬂowers

Koktajle
Negroni/ Gin Lubuski z Martini Rosso i Campari Bitter
Gin Lubuski with Martini Rosso and Campari Bitter

Hugo Bio1 / białe wino wytrawne z biologicznym syropem z górskich kwiatów czarnego bzu
White wine with biological syrup from mountain elderberry ﬂowers

Spritz Aperol / białe wino wytrawne z oryginalnym Aperol Barbieri
White wine with original Aperol Barbieri

Grejp-Faux2 / Campari Bitter z włoską lemoniadą
Campari Bitter with italian lemonade

Apertass/ Aperol Barbieri ze slodką cedratą
Aperol Barbieri with Tassoni lemonade

Wina musujące
Valdobbiadene Prosecco Brut San Boldo (750 ml)/ Marsuret
Wildbaher Brut Rose (750 ml)/ Col Sandago
Szampany i inne wina winifikowane metodą klasyczną
Cava Bruant (750 ml) / Alta Alella
Champagne Cuvee Millessime 2003 (750 ml) / Fleury
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Syropy wykorzystywane do naszych koktajli są tworzone z ręcznie zbieranych kwiatów i ziół otaczających
nas terenów
2
Grejp-Faux to nasz autorski koktajl który dzięki idealnym proporcjom campari i lemoniady sprawia wrażenie
soku grejpfrutowego. ( Grejp -Faux czyli fałszywy grejpfrut )

Przystawki/Antipasti/Starters
Przystawki zimne
Prosciutto di Parma “Riserva” e Parmigiano R. 24 mesi3 / długo dojrzewana
szynka parmeńska “Riserva” z parmezanem w kawałkach
Parma ham with long-ripened parmesan cheese in pieces

Speck e Montasio/ szynka wędzona na zimno “Speck” z oryginalnym serem “Montasio”
Smoked pork meat with original Motasio cheese

Carpaccio di Filetto di Manzo / “carpaccio” z polędwicy wołowej z parmezanem
Beef sirloin carpaccio served with parmesan cheese

Insalata “Ortolana” / sałata lodowa z “winegretem” i warzywami dnia
Iceberg lettuce with sauce “vinegret” and vegetables of the day

Crostini Misti / zestaw grzanek z różnymi dodatkami dnia
Small pieces of toasted bread with various ingridients

Antipasto Italiano / talerz włoskich mieszanych wędlin i serów
( min. 2 porcje )
Plate mixed with Parma ham and two types of cheese (minimum 2 servings)

Przystawki ciepłe
Dobbiaco e Ribes / ser alpejski na ciepło z górską brusznicą
Grilled alpine cheese with cranberry

Zuppa del giorno / zupa dnia
Soup of the day
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Szynka parmeńska podawana w naszej restauracji jest oryginalną szynka parmeńską z Langhirano dojrzewaną min.
26 miesięcy. Parmezan którego używamy to również produkt najwyzszej jakości z mleczarni San Bernardino ,
dojrzewa on również min . 24 miesiące.

Pierwsze dania/Primi/First Courses
Makarony
Tagliatelle al Ragu4 / makaron z mięsnym sosem typu “bolonese”
Pasta with “bolognese” meat sauce

Tagliatelle “Trufferol” / makaron z parmezanem w kremowym sosie
aromatyzowanym esencją truﬂową
Pasta with parmesan cheese in a creamy sauce ﬂavored with truffle essence

Carbonara di Montagna / górska wersja “Carbonary” z wędliną “Speck”
Mountain version of “Carbonara” with smoked pork meat

Spaghetti al Pomodoro / makaron w sosie pomidorowym
Pasta in tomato sauce

Spaghetti “Malga” / makaron z górskim masłem i świeżo zmielonym pieprzem
Pasta with mountain butter and ground pepper

Spaghetti “Alice” / makaron z rybką “anchois” i kaparkami w sosie pomidorowym
Pasta with “anchois” ﬁsh and capers in tomato sauce

Spaghetti al Pesto / tradycyjne “pesto” z bazylią i parmezanem
Pasta with traditional “pesto” sauce

Ryż
Risotto alla Parmigiana /risotto z długo dojrzewającym parmezanem
( min. 2 porcje )
Risotto with long-ripened parmesan cheese (minimum 2 servings)

Nasze domowe specjalności
Tortelli di Erbetta / domowe pierożki nadziewane rikottą, szpinakiem i parmezanem
Homemade stuffed pasta with ricotta, spinach and parmesan cheese

Lasagna / klasyczna domowa lasagna (dostępna w każdą sobotę)
Traditional lasagna with meat (every Saturday)

Gnocchi al Burro e Salvia / domowe włoskie kluski ziemniaczane podane
w sosie maślanym z szałwią
Potato dumplings with butter and sage
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Do naszego sosu mięsnego używamy wyłącznie mięsa cielęcego i wołowego.
Podajemy ten sos jedynie z makaronem tagliatelle ( nie spaghetti ) jak wymaga tego tradycja tego dania.

Dania Główne/Secondi/Main Courses
Cielęcina
Scaloppine al Limone / cielęcina w sosie cytrynowym
“Veal escalopes” delicately fried in butter and served in a lemon sauce

Scaloppine al Vino / cielęcina w sosie winnym
“Veal escalopes” delicately fried in butter and served in a wine sauce

Saltimbocca / cielęcina z szynką parmeńską w sosie własnym
Veal with Parma ham served in a wine sauce

Paillard / cielęcina z grila
Grilled veal

Wołowina
Tagliata di Filetto / “tagliata” z polędwicy wołowej podana z rucolą i parmezanem
“Tagliata” made of beef sirloin classically served with rucola and parmesan cheese

Filetto al Pepe Verde / polędwica wolowa podana w kremowym sosie z zielonego pieprzu
Beef sirloin from the oven served in a creamy sauce with green pepper

Tournedos Cafe Paris5/ polędwica wołowa podana w sosie kawowo-ziołowym“Cafe Paris”
Beef sirloin from the oven served in “Cafe Paris” herb sauce
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Tournedos to danie które jest w naszej karcie nieprzerwanie od 1991 roku. Wykrawane jest z najlepszej
częsci polędwicy wołowej i dlatego polecamy go zawsze w wersji krwistej.

Wina/Vino/Wines
Wina białe - white wines
Verdejo (750 ml)/ Mocen
Furmint Oreg Kiraly Duo * (750 ml)/ Barta Pince
Sauvignon Blanc Zieregg 2013 (750 ml)/ Tement
Riesling M Reserve (750 ml)/ FX Pichler
Wina różowe - rose wines
Wildbaher Brut Rose (750 ml)/ Col Sandago
Sconsacrato 3 (750 ml)/ Frank Cornelissen
Wina pomarańczowe - orange wines
Pamhogna (750 ml)/ Andert
Verduzzo Friulano (750 ml)/ Bressan
Timorasso Brezza d’Estate 2010 (750 ml)/ I Carpini
Wina czerwone - red wines
Langhe Dolcetto (750 ml)/ Anna Maria Abbona
Barolo (750 ml)/ Virna
Amarone Morar 2005 (750 ml)/ Valentina Cubi
Barolo Preda Sarmassa 2006** (750 ml)/ Virna
Merlot Solus (750 ml)/ Gere Attila
Wina czarne - black wines
Pinot Nero (750 ml)/ Arzenton
Aglianico Giovanico (750 ml)/ Il Cancelliere
Taurasi Nero Ne 2007 (750 ml)/ Il Cancelliere
Taurasi Nero Ne Riserva 2008 (750 ml)/ Il Cancelliere
Pignol 2001 (750 ml)/ Bressan
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Great tokaj wine auction 2017
Limited edition 10 anni

**

Karta Deserowa/I Dolci/Dessert
Desery
Dolce della Casa / domowy deser dnia
Homemade dessert of the day
Parmigiano e Miele/ parmezan z miodem
Parmesan with honey
Zabaione/ kremowy deser jajeczny ubity na ciepło z winem
( min. 2 porcje )
A cream made with egg yolks, sugar and wine (minimum 2 servings)

Lody
Sorbetto7 / domowy sorbet dnia
Homemade sorbet of the day

Affogato / mleczne lody “ﬁordilatte” zalane ciepłą czekoladą lub kawą
“Fiordilatte” milk ice cream with warm coffee or chocolate

Maison8 / mleczne lody “ﬁordilatte” podane z domową konﬁturą
“Fiordilatte” milk ice cream with homemade jam

Desery z alkoholem
Bombardino/ oryginalne “bombardino” podane na ciepło z bitą smietaną
White Russian Delice/ wódka podana z likierem kawowym i bitą smietaną
Wina deserowe
Barolo Chinato (500 ml)/ Rovero
Barbera Chinato (750 ml)/ Rovero
Recioto Valpolicella (500 ml)/ Nicolis
Aszu 5 Puttonyos 2003 (500 ml)/ Patricius
Malvasia “Il Piriolo” 2008-2010 (500 ml)/ Lusenti
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Sorbety tworzymy prawie codziennie wyłacznie z owoców, cukru i wody. Czasami dla równowagi
dodajemy trochę soku z cytryny
8
Nasze konﬁtury powstają m.in. z owoców dostępnych w naszym sadzie. Tego samego dnia po zerwaniu z drzewa
owoce są myte i gotowane z cukrem do momentu aż osiągną poządaną konsystencję.

