
  



   
 

 
Tipo de cambio de pesos a dólares $13.20  / Exchange rate $13.20 pesos per dollar 

 

ANTIPASTI FREDDI 
ENTRADAS FRÍAS /COLD APPETIZERS 

 

  CCaarrppaacccciioo  mmaarree  ee  tteerrrraa  mmaannzzoo  ccoonn  rruuccccoollaa  ppaarrmmiiggggiiaannoo  cchheerrrryy  ee  ttaarrttuuffoo    &&  

ggaammbbeerreettttii  ccoonn  rraaddiicccchhiioo,,  ppeerraa,,  sseemmii  ddii  mmoossttaarrddaa  

CCaarrppaacccciioo  ddee  CCaammaarróónn,,  rraaddiicccchhiioo,,  ppeerraa,,  sseemmiillllaa  ddee  mmoossttaazzaa  yy  ffiinnaass  rreebbaannaaddaass  ddee  rreess  

ccoonn  aarrúúgguullaa  yy  lláámmiinnaass  ddee  ppaarrmmeessaannoo    

SSuurrff  &&  TTuurrff  CCaarrppaacccciioo  ooff  bbeeeeff  wwiitthh  aarruugguullaa,,  ppaarrmmeessaann,,  cchheerrrryy  ttoommaattoo  aanndd  sshhrriimmpp  

wwiitthh  rraaddiicccchhiioo,,  ppeeaarr  aanndd  mmuussttaarrdd  sseeeedd    

$$225555mmnn  //  $$1199..3300uussdd  
  

  

IInnssaallaattaa  ccaapprreessee  sseerrvviittaa  ccoonn  ssaallssaa  PPeessttoo  

EEnnssaallaaddaa  ccaapprreessee,,  jjiittoommaattee  ffrreessccoo  yy  qquueessoo  mmoozzzzaarreellllaa  ccoonn  ssaallssaa  ddee  aallbbaahhaaccaa    

CCaapprreessee  ssaallaadd  ooff  ffrreesshh  ttoommaattoo  aanndd  mmoozzzzaarreellllaa  cchheeeessee  wwiitthh  ppeessttoo  ssaauuccee    

$$119955mmnn  //  $$1144..7700uussdd  

  

  

TTaarrttaarr  ddii  ttoonnnnoo  ccoonn  aavvooggaaddoo  sseerrvviittaa  ccoonn  rriidduuzziioonnee  ddii  ssooyyaa  ee  aarraannccee  

TTáárrttaarraa  ddee  aattúúnn  ccoonn  aagguuaaccaattee  yy  rreedduucccciióónn  ddee  ssooyyaa  yy  nnaarraannjjaa    

TTuunnaa  ttaarrttaarr  wwiitthh  aavvooccaaddoo  aanndd  rreedduuccttiioonn  ooff  ssooyy  aanndd  oorraannggee    

$$333300mmnn  //  $$2255..0000uussdd  

  

  
IInnaassaallaattaa  mmeeddiitteerrrráánneeaa    

LLaattttuuggaa  mmiissttaa  ccoonn  rruuccccoollaa  ee  ssppiinnaaccii  ppoommooddoorriinnii  cciilliieeggiiaa  ffoorrmmaaggggiioo  ffrreessccoo  ddii  ccaapprraa  

ccoonn  vviinneeggrreettttaa  ddii  mmiieellee  ee  mmoossttaarrddaa  

EEnnssaallaaddaa  mmeeddiitteerrrráánneeaa  

LLeecchhuuggaa  mmiixxttaa,,  eessppiinnaaccaa,,  ttoommaattee  cchheerrrryy,,  qquueessoo  ddee  ccaabbrraa,,  nnuueezz  yy  vviinnaaggrreettaa  ddee  mmiieell  yy  

mmoossttaazzaa    

MMeeddiitteerrrraanneeaann  SSaallaadd  

FFiinneess  LLeettttuucceess,,  ssppiinnaacchh,,  ttoommaattoo  cchheerrrryy,,  ggooaatt  cchheeeessee,,  nnuutt  wwiitthh  hhoonneeyy  aanndd  mmuussttaarrdd  

vviinnaaiiggrreettttee    

$$222200mmnn  //  $$1166..6600uussdd  

  

  
SSeelleezziioonnee  ddii  ffoorrmmaaggggii  iittaalliiaannii  aaccccoommppaaggnnaattoo  ccoonn  mmaarrmmeellllaattaa  ddii  ffiicchhii,,  mmiieellee  ddeellllaa  

rreeggggiioonnee  ccoonn  ppaannee  aarrttiiggiiaannaallee  

SSeelleecccciióónn  ddee  ffiinnooss  qquueessooss  iittaalliiaannooss  yy  mmeerrmmeellaaddaass  ddee  hhiiggoo    

SSeelleeccttiioonn  ooff  ffiinnee  IIttaalliiaann  cchheeeesseess  wwiitthh  ffiigg  mmaarrmmaallaaddee,,  rreeggiioonnaall  hhoonneeyy    

aanndd  aarrttiissaannaall  bbrreeaadd    

$$331155mmnn  //  $$2233..8800uussdd 

 
 



   
 

 
Tipo de cambio de pesos a dólares $13.20  / Exchange rate $13.20 pesos per dollar 

 
ANTIPASTI CALDI 

ENTRADAS CALIENTES /HOT APPETIZERS 

 
 

FFrriittuurraa  mmiissttaa  ddii  ccaallaammaarrii,,  ggaammbbeerrii  ccoonn  tteemmppuurraa  ddii  zzuucccchhiinnee  &&    

ccaarroottee  ccoonn  ssaallssaa  aarrrraabbiiaattaa  

FFrriittoo  mmiixxttoo  ddee  ccaallaammaarr  yy  ccaammaarróónn  ccoonn  ccaallaabbaazzaa  yy  zzaannaahhoorriiaa,,    

sseerrvviiddoo  ccoonn  ssaallssaa  aarrrraabbiiaattaa    

FFrriittttoo  mmiissttoo  ooff  ccaallaammaarrii  aanndd  sshhrriimmpp  wwiitthh  zzuucccchhiinnii  aanndd  ccaarrrroottss,,    

sseerrvveedd  wwiitthh  aarrrraabbiiaattaa  ssaauuccee    

$$333355mmnn  //  $$2255..3300uussdd  

  
  

IInnssaallaattaa  ttiieeppiiddaa  ddii  ppoollppoo  ccoonn  rruuccccoollaa  ee  ppaattaattee  mmaarriinnaattaa  ccoonn  oolliioo  ssppeezziiaattoo  ee  

lliimmoonnii  iittaalliiaannii  

EEnnssaallaaddaa  ttiibbiiaa  ddee  ppuullppoo  ccoonn  ppaappaa  CCaammbbrraayy  yy  aarrúúgguullaa    

WWaarrmm  ooccttuuppuuss  ssaallaadd  wwiitthh  aarruugguullaa  aanndd  ccaammbbrraayy  ppoottaattooeess  mmaarriinnaatteedd  iinn  ssppiicceedd  ooiill  

aanndd  IIttaalliiaann  lleemmoonn    

$$330000mmnn  //  $$2222..7700uussdd    

  

  

  

LLaa  ttrraaddiizziioonnaallee  mmeellaannzzaannee  aallllaa  ppaarrmmiiggiiaannaa  

LLaa  ttrraaddiicciioonnaall  bbeerreennjjeennaa  aa  llaa  PPaarrmmeessaannaa  

TTrraaddiittiioonnaall  EEggggppllaanntt  PPaarrmmeessaann  

$$227755mmnn  //  2288..8855uussdd  
  

 

LE NOSTRE ZUPPE 
NUESTRAS SOPAS /OUR SOUPS 

 

  IIll  rriivviissiittaattoo  mmiinneessttrroonnee  aallllaa  ggeennoovveessee  ccoonn  pprrooffuummii  nnoossttrraallii  ddeellllaa  tteerrrraa  

iittaalliiaannaa  
TTrraaddiicciioonnaall  ssooppaa  mmiinneessttrroonnee  aa  llaa  ggeennoovveessaa  ccoonn  bbrruunnooiissee  ddee  vveerrdduurraass  ccrruujjiieenntteess    

TTrraaddiicciioonnaall  GGeennoovveessee--ssttyyllee  mmiinneessttrroonnee  ssoouupp  wwiitthh  ccrriissppyy  vveeggeettaabbllee  bbrruunnooiissee    

$$222200mmnn  //  $$1166..6600uussdd  
  

  

  

DDeelliizziioossaa  ccrreemmaa  ddii  aassppaarraaggii  ccoonn  nnuuvvoollee  ddii  ggaannbbeerreettttii  ee  ggrriissssiinnii  ccrrooccccaannttii  

CCrreemmaa  ddee  eessppáárrrraaggooss  sseerrvviiddooss  ccoonn  eessppuummaa  ddee  ccaammaarróónn  aall  rroommeerroo  yy  aacceeiittee  ddee  oolliivvoo  

eexxttrraa  vviirrggeenn    

AAssppaarraagguuss  ccrreeaamm  sseerrvveedd  wwiitthh  sshhrriimmpp--rroosseemmaarryy  ffooaamm  aanndd  eexxttrraa  vviirrggiinn  oolliivvee  ooiill  

$$221100mmnn  //  $$1155..9900uussdd  

 

 



   
 

 
Tipo de cambio de pesos a dólares $13.20  / Exchange rate $13.20 pesos per dollar 

 
 
 

LE NOSTRE PASTE FATTE IN CASA 

PASTAS HECHAS EN CASA  
FRESH HOUSEMADE PASTAS 

 

 

 

MMaaeessttoossiissssiimmee  ffeettttuucccciinnee  aallffrreeddoo  

SSeerrvviittoo  ccoonn  ddeelliiccaattaa  ssaallssaa  ccrreemmoossaa,,  cchhaammppiiggnnoonn  ee  pprroosscciiuuttttoo  ccoottttoo,,    

ccoonn  ppoolllloo  oo  ggaammbbeerreettttii    

FFeettttuucccciinnii  AAllffrreeddoo  

SSeerrvviiddoo  ccoonn  ssaallssaa  ccrreemmoossaa,,  jjaammóónn  yy  cchhaammppiiññóónn    

FFeettttuucccciinnii  AAllffrreeddoo  ((oorriiggiinnaall  IIttaalliiaann  rreecciippee))  

SSeerrvveedd  wwiitthh  ccrreeaammyy  ssaauuccee,,  hhaamm  aanndd  mmuusshhrroooomm  

$$228800mmnn  //$$2211..2200uussdd          

 PPoolllloo  //  cchhiicckkeenn  $$333300mmnn  //$$2255..0000uussdd        CCaammaarróónn  //sshhrriimmpp  $$335500mmnn  //$$2266..5500uussdd  

 

 

RRaavviioollii  ddii  bbaarrbbaabbiieettoollaa  rriippiieennii  ddii  mmaannzzoo  ee  cchhaammppiiggnnoonn  sseerrvviittii  ccoonn  ccrreemmoossaa  ssaallssaa  ddii  

ppaarrmmiiggggiiaannoo  rreeggggiiaannoo  ee  mmeennttaa  ffrreessccaa  

RRaavviioolleess  ddee  bbeettaabbeell  rreelllleennooss  ddee  ccaarrnnee  yy  cchhaammppiiññóónn  ccoonn  ssaallssaa  ddee  ppaarrmmeessaannoo  yy  mmeennttaa    

BBeeeett  rraavviioollii  ffiilllleedd  wwiitthh  bbeeeeff  aanndd  mmuusshhrroooommss  wwiitthh  ppaarrmmeessaann--mmiinntt  ssaauuccee    

$$333300mmnn  //  $$2255..0000uussdd  

  

  

  

LLaa  ttrraaddiizziioonnaallee  llaassaaggnnaa  aallllaa  bboollooggnneessee  

LLaa  ttrraaddiicciioonnaall  llaassaaññaa  aa  llaa  bboollooññeessaa    

TTrraaddiicciioonnaall  BBoollooggnneessee  LLaassaaggnnaa    

$$331100mmnn  //  $$2233..4400uussdd  

  

  

  

TTaagglliieetteellee  ppiiccaannttii  ccoonn  ggaammbbeerrii  ee  zzuucccchhiinnee  ppoommooddoorriinnii  aa  cciilliieeggiiaa  

TTaallllaarriinneess  ppiiccaanntteess  ccoonn  ccaammaarróónn,,  ccaallaabbaazzaa  iittaalliiaannaa  yy  ttoommaattee  cchheerrrryy    

SSppiiccyy  ttaagglliieetteellee  wwiitthh  sshhrriimmpp,,  zzuucccchhiinnee  aanndd  cchheerrrryy  ttoommaattooeess    

$$337700mmnn  //  $$2288..0000uussdd  

  

  

  

SSttrroozzzzaapprreettii  ccoonn  vvoonnggoollee  aassppaarraaggii  aall  pprrooffuummoo  ddii  ppeessttoo  lliigguurree  

SSttrroozzzzaapprreettii  ccoonn  aallmmeejjaass,,  eessppáárrrraaggooss,,  ttoommaattee  cchheerrrryy  yy  ppeessttoo    

SSttrroozzzzaapprreettii  wwiitthh  ccllaammss,,  aassppaarraagguuss,,  cchheerrrryy  ttoommaattooeess  aanndd  lliigghhtt  ppeessttoo  ssaauuccee    

$$335500mmnn  //  $$2266..5500uussdd  

 



   
 

 
Tipo de cambio de pesos a dólares $13.20  / Exchange rate $13.20 pesos per dollar 

 

 

LE NOSTRE PASTE 
NUESTRAS PASTAS / OUR PASTAS 

 

FFuussiillllii  aall  ssaallmmoonnee  ffllaammbbaaddoo  ccoonn  ggrreeyy  ggoooossee  iinn  ssaallssaa  rroossaa  

FFuussiillllii  ccoonn  ssaallmmoonn  ffllaammeeaaddoo  ccoonn  ggrreeyy  ggoooossee  ccoonn  ssaallssaa  rroossaaddaa    

FFuussiillllii  wwiitthh  ssaallmmoonn  ffllaammbbéé  ggrreeyy  ggoooossee  vvooddkkaa  iinn  rroossee  ssaauuccee    

$$332200mmnn  //  $$2244..2200uussdd  

 

 

 

SSppaagguueettttii  ffrruuttii  ddii  mmaarree  ccoonn  pprriimmiizziiee  ddeell  mmaarr  ccaarriibbeeggnnoo  ccoonn  eesssseennzziiaa  ddii  vviinnoo  

cchhaarrddoonnnnaayy  ee  pprreezzzzeemmoolloo    

EEssppaagguueettii  aall  ffrruuttoo  ddee  mmaarr  ccoonn  CChhaarrddoonnnnaayy  yy  ppeerreejjiill    

SSeeaaffoooodd  ssppaagghheettttii  wwiitthh  CChhaarrddoonnnnaayy  eesssseennccee  aanndd  ppaarrsslleeyy    

$$337700mmnn  //  $$2288..0000uussdd  

  
  

  

PPeennnnee  ssaappoorriittee  ccoonn  ppaassssaattaa  ddii  ppoommooddoorriinnii  cchheerrrryy  ssaallttaattee  ccoonn  ffoorrmmaaggggiioo  bbrriiee  ee  

bbaassiilliiccoo  

PPeennnnee  ccoonn  ttoommaattee  cchheerrrryy,,  qquueessoo  bbrriiee,,  aallbbaahhaaccaa  yy  ppiiññóónn  ddoorraaddoo    

  PPeennnnee  ppaassttaa  wwiitthh  cchheerrrryy  ttoommaattooeess,,  bbrriiee  cchheeeessee,,  bbaassiill  aanndd  ttooaasstteedd  ppiinnee  nnuuttss      

$$332200mmnn  //  $$2244..2200uussdd  

  

  
SSppaagghheettttii  ccoonn  ppoommooddoorriinnii  ffrreesscchhii  ee  ddeelliizziioossee  ppoollppeettttee  ddii  mmaannzzoo  aarroommaattiizzaattoo  ccoonn  

bbaassiilliiccoo  LLiigguurree  

EEssppaagguueettttii  ccoonn  ttoommaattee  ffrreessccoo  yy  ddeelliicciioossaa  aallbboonnddiiggaa  ddee  tteerrnneerraa  aarroommaattiizzaaddoo  ccoonn  

bbaallssaammiiccoo  ddee  llaa  lliigguurriiaa  

SSppaagguueettttii  wwiitthh  ffrreesshh  ttoommaattee  aanndd  vveeaall    bbaallllss  wwiitthh  bbaallssaammiicc  lliigguurree  eesssseennccee  

$$332200mmnn  //  $$2244..2255uussdd  

  

  
RRiiggaattoonnii  ssaappoorriittii  ccoonn  ssooaavvee  ssaallssaa  ddii  qquuaattrroo  ffoorrmmaaggggii  iittaalliiaannii  

RRiiggaattoonnii  ssaappoorriittaa  ccoonn    ssaallssaa  lliiggeerraa  ddee  qquuaattrroo  qquueessooss  iittaalliiaannooss  

SSaappoorriittaa  rriiggaattoonnii  sseerrvveedd  iinn  ffoouurr  iittaalliiaann  cchheeeessee  ssaauuccee  

$$332200mmnn  //  $$2244..2255uussdd  

  

 

Specialita’ del chef, piatto del giorno..... 

La especialidad del chef 

Chef´s Special 
 

 



   
 

 
Tipo de cambio de pesos a dólares $13.20  / Exchange rate $13.20 pesos per dollar 

 

 
I NOSTRI RISOTTI 

NUESTROS RISOTTOS /OUR RISOTTOS 

 

 

RRiissssoottoo  aallllaa  aarraaggoossttaa  &&  ggaammbbeerrrrii,,    ccoonn  ppaanncceettttaa  &&  aazzaaffrraann  ffllaammbbaattoo  ccoonn  cchhaammppaaggnnee  

RRiissoottttoo  ddee  ccaammaarróónn  yy  llaannggoossttaa  ccoonn  ppaanncceettaa  yy  aazzaaffrráánn  aarroommaattiizzaaddoo  aa  llaa  CChhaammppaaññaa    

RRiissoottttoo  ooff  sshhrriimmpp  aanndd  lloobbsstteerr  wwiitthh  ppaanncceettttaa,,  ssaaffffrroonn  aanndd  CChhaammppaaggnnee  eesssseennccee    

$$339900mmnn  //  $$2299..5500uussdd  

  
  

  RRiissssoottoo  aallllaa  ttaarrttuuffoo  ccoonn  ffuunngghhii  ppoorrcciinnii  ccoonn  eesssseennzziiaa  ddii  ccooggnnaacc  

RRiissoottttoo  aall  ttaarrttuuffoo  ddee  eecchhaalloottee,,  hhoonnggoo  ppoorrcciinnii  yy  ppeerreejjiill    aa  llaa  eesseenncciiaa  ddee  CCooññaacc    

TTrruuffffllee  rriissoottttoo  wwiitthh  sshhaalllloottss,,  ppoorrcciinnii  mmuusshhrroooomm,,  ppaarrsslleeyy  aanndd  CCooggnnaacc  eesssseennccee    

$$333300mmnn  //  $$2255..0000uussdd  

  
 
 

I PESCI 
PESCADOS / SEAFOOD 

 
 

SSaallmmoonnee  aallllaa  mmeeddiitteerrrraanneeaa  sseerrvviittoo  ccoonn  ppuurree’’ddii  bbrrooccccoollii  bbaaggnnaattoo  ccoonn  ddeelliiccaattaa  

ssaallssaa  aall  ccoorriiaannddoolloo  

SSaallmmóónn  mmeeddiitteerrrráánneeoo  ccoonn  ppuurréé  ddee  bbrróóccoollii  eenn  ssaallssaa  ddee  cciillaannttrroo    

MMeeddiitteerrrraanneeaann  ssaallmmoonn  wwiitthh  bbrrooccoollllii  ppuurrééee  aanndd  ddeelliiccaattee  cciillaannttrroo  ssaauuccee    

$$336600mmnn  //  $$2277..2200uussdd  

  

  

    GGrriigglliiaattaa  mmiissttaa  ddeell  ccaarriibbee  ccoonn  vveerruurriinnee  ccrrooccccaannttii  mmaarriinnaattaa  ccoonn  

vviinneeggrreettttaa  ssaappoorriittaa  aaggllii  aaggrruummii  

PPaarrrriillllaaddaa  mmiixxttaa  ddeell  CCaarriibbee  ccoonn  vveerrdduurraass  ccrruujjiieenntteess  aa  llaa  vviinnaaggrreettaa  ddee  ccííttrriiccooss    

MMiixxeedd  CCaarriibbbbeeaann  GGrriillll  wwiitthh  ccrriissppyy  vveeggeettaabblleess  iinn  cciittrruuss  vviinnaaiiggrreettttee    

$$440000mmnn  //  $$3300..3300uussdd  

  

  

  

GGaammbbeerroonnii  ccrrooccccaannttii  iinn  ccrroossttaa  ddii  nnooccii  ppiissttaacccchhii  ee  mmaannddoorrllee  ccoonn  vveerrdduurriinnee  bbaabbyy  

ccaarraammeelliizzzzaattee  ccoonn  rriidduuzziioonnee  ddii  bbaallssaammiiccoo  

CCaammaarroonneess  ccoonn  ccoossttrraa  ccrruujjiieenntteess    ddee  nnuueezz,,  ppiissttaacchhee,,  aallmmeennddrraass,,  ccoonn  vveerrdduurraass  bbaabbyy  

ccaarraammeelliizzaaddaass  ccoonn  rreedduucccciióónn  ddee  bbaallssáámmiiccoo  

JJuummbboo  sshhrriimmpp  wwiitthh  nnuutt,,  ppiissttaacchhiioo  aanndd  aallmmoonndd  ccrruusstteedd  aanndd  ccaarraammeelliizzeedd  bbaabbyy  

vveeggeettaabblleess  wwiitthh  bbaallssaammiicc  vviinneeggaarr  rreedduuccttiioonn  

$$447755mmnn  //  $$3355..9900uussdd  
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I PESCI 
PESCADOS / SEAFOOD 

 

  
FFiilleettttoo  ddii  rroobbaalloo  ccaarriibbeeggnnoo  aallllee  eerrbbee  aarroommaattiicchhee  aaccccoommppaaggnnaattoo  ccoonn  rriissoottttoo  aaggllii  

aassppaarraaggii    ee  bbaaggnnaattoo  ccoonn  ssaallssaa  aallll  aarraanncciiaa  

FFiilleettee  ddee  rroobbaalloo  ccaarriibbeeññoo  aa  llaass  ffiinnaass  hhiieerrbbaass,,  aaccoommppaaññaaddoo  ddee  rriissssoottttoo  aall    eessppaarrrraaggoo,,    

bbaaññaaddoo  ddee  ssaallssaa  ddee  nnaarraannjjaa  

CCaarriibbeeaann  sseeaabbaassss  ffiilleett  wwiitthh  ffiinneess  hheerrbbss,,  sseerrvveedd  aassppaarrrraagguuss  rriissssoottttoo  iinn  oorraannggee  ssaauuccee  

$$335500mmnn  //  $$2266..5500uussdd  

  

  

LE CARNI 
LAS CARNES / MEATS 

 
 

PPoolllloo  rriippiieennoo  ddii  ssppiinnaaccii  ,,ffoorrmmaaggggiioo  ffrreessccoo  ddii  ccaapprraa  ee  ppaanncceettaa  ccoottttoo  aall  ffoorrnnoo  bbaaggnnaattoo  

ddaa  ssppeecciiaallee  ssaallssaa  ddii  zzaaffffeerraannoo  

PPeecchhuuggaa  ddee  ppoolllloo    rreelllleennaa  ddee  qquueessoo  ccaabbrraa,,  eessppiinnaaccaa  yy  ttoocciinnoo  ccoonn  ppuurréé  ddee  ccaammoottee  yy  

ssaallssaa  ddee  aazzaaffrráánn  

CChhiicckkeenn  bbrreeaasstt  ssttuuffffeedd  wwiitthh  ggooaatt  cchheeeessee,,  ssppiinnaacchh  aanndd  bbaaccoonn,,  sseerrvveedd  wwiitthh  sswweeeett  

ppoottaattoo  ppuurrééee  aanndd  ssaaffffrroonn  ssaauuccee  

$$337755mmnn  //  $$2288..4400uussdd  

  

  

  

FFiilleettoo  ddii  mmaannzzoo  ccoonn  ssaallssaa  aall  bbaarroolloo  sseerrvviittoo  ccoonn  ppaattaattee  nnoovveellllee  ee  cciippoolllloottii  ggrriigglliiaattii  

ccoonn  ffuunngghhii  ddii  ssttaaggiioonnee  

CCoorraazzóónn  ddee  ffiilleettee  ddee  rreess  sseellllaaddoo  aall  bbaallssáámmiiccoo  sseerrvviiddoo  ccoonn  ssaallssaa  aall  BBaarroolloo,,  

aaccoommppaaññaaddoo  ccoonn  cceebboollllaa,,  ppaappaa  ccaammbbrraayy  yy  ccoonnffiitt  ddee  ppoorrttoobbeelllloo  

BBaallssaammiicc--sseeaarreedd  ffiilleett  mmiiggnnoonn  wwiitthh  BBaarroolloo  ssaauuccee,,  sseerrvveedd  wwiitthh  ccaammbbrraayy  ppoottaattooeess,,  

oonniioonn  aanndd  PPoorrttoobbeelllloo  ccoonnffiitt  

$$447755mmnn  //  $$3355..9900uussdd  

  

 

 

 

 



   
 

 
Tipo de cambio de pesos a dólares $13.20  / Exchange rate $13.20 pesos per dollar 

 

LE PIZZE / LA PIZZA 

 

PPiizzzzaa  LLuuccccaa  

SSaallssaa  ddee  ttoommaattee,,  qquueessoo  mmoozzzzaarreellllaa,,  aarrúúgguullaa,,  pprroosscciiuuttttoo  ccrruuddoo  ddee  PPaarrmmaa  yy  

ppaarrmmeessaannoo  rreeggggiiaannoo    

TToommaattoo  ssaauuccee,,  mmoozzzzaarreellllaa  cchheeeessee,,  aarruugguullaa,,    pprroosscciiuuttttoo  ddii  ppaarrmmaa    aanndd  ppaarrmmeessaannoo  

rreeggggiiaannoo    

$$339955mmnn  //  $$2299..9900uussdd  

  

  

  

CCaallaabbrreessee  

SSaallssaa  ddee  ttoommaattee,,  qquueessoo  mmoozzzzaarreellllaa  yy  ssaallaammii  ppiiccaannttee    

TToommaattoo  ssaauuccee,,  mmoozzzzaarreellllaa  cchheeeessee  aanndd  ssppiiccyy  ssaallaammii    

$$336600mmnn  //  $$2277..2200uussdd  

  

  

  

CCuuaattrroo  EEssttaacciioonneess  

SSaallssaa  ddee  ttoommaattee,,  qquueessoo  mmoozzzzaarreellllaa,,  jjaammóónn,,  aacceeiittuunnaa  nneeggrraa,,  cchhaammppiiññoonneess  yy    

aallccaacchhooffaa    

TToommaattoo  ssaauuccee,,  mmoozzzzaarreellllaa  cchheeeessee,,  hhaamm,,  bbllaacckk  oolliivveess,,  mmuusshhrroooommss  aanndd  aarrttiicchhookkeess  

$$335500mmnn  //  $$2266..5500uussdd  

  

  

  

AAll  NNeeppttuunnoo  

SSaallssaa  ddee  ttoommaattee,,  ccaammaarróónn,,  ccaallaammaarr,,  ccaalllloo  ddee  hhaacchhaa  yy  ppuullppoo    

TToommaattooee  SSaauuccee,,  sshhrriimmpp,,  ccaallaammaarrii,,  ssccaallllooppss  aanndd  ooccttuuppuuss    

  $$339900mmnn  //  $$2299..5500uussdd  

  

  

  

PPiizzzzaa  EExxttrreemmaa  

SSaallssaa  ddee  ttoommaattee,,  ccuuaattrroo  qquueessooss,,  ggoottaa  ddee  aajjoo  yy  ssaallaammii    

TToommaattoo  ssaauuccee,,  ffoouurr  cchheeeesseess,,  ssppllaasshh  ooff  ggaarrlliicc  aanndd  ssaallaammii    

$$336600mmnn  //  $$2277..2200uussdd  

  

  

  

CCaallzzoonnee  LLiigguurree  

SSaallssaa  ddee  ttoommaattee,,  mmoozzzzaarreellllaa,,  zzuucccchhiinnii,,  aallccaacchhooffaa,,  jjaammóónn  ccoocciiddoo  yy  ppeessttoo    

TToommaattoo  ssaauuccee,,  mmoozzzzaarreellllaa  cchheeeessee,,  zzuucccchhiinnii,,  aarrttiicchhookkeess,,  ppaarrmmaa  hhaamm  aanndd  ppeessttoo    

$$331100mmnn  //  $$2233..4400uussdd  

  

 

 



   
 

 
Tipo de cambio de pesos a dólares $13.20  / Exchange rate $13.20 pesos per dollar 

 
 

I DOLCI 
POSTRES /DESSERT 

 

 
 

CCaannnnoollii  ccrrooccccaannttii  rriippiieennii  ddii  ccrreemmaa  aall  mmaassccaarrppoonnee  ccoonn  ssaallssaa  aaggllii  aaggrruummii  

CCaannoolliiss  rreelllleennooss  ddee  ccrreemmaa  ddee  mmaassccaarrppoonnee  ccoonn  ssaallssaa  ddee  ccííttrriiccooss    

  CCrriisspp  ccaannnnoollii  ffiilllleedd  wwiitthh  mmaassccaarrppoonnee  ccrreeaamm,,  sseerrvveedd  wwiitthh  cciittrruuss  ssaauuccee    

$$220000mmnn  //  $$1155..1100uussdd  

  
  

  

TTrriittttiiccoo  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnee  iittaalliiaannaa  

TTiirraammiissuu,,  ppaannnnaa  ccoottttaa  aall  rroossmmaarriinnoo  ccoonn  ssaallssaa  aallllaa  ffrraaggoollee  ee  ttoorriinnoo  ddii  mmeellee  ccoonn  ssaallssaa  

vvaanniigglliiaa  

TTrriillooggííaa  iittaalliiaannaa  TTiirraammiissúú,,  ppaannnnaa  ccoottttaa  aall  rroommeerroo  ccoonn  ssaallssaa  ddee  ffrreessaa  yy  ttoorrttiinnoo  ddee  

mmaannzzaannaa  ccoonn  ssaallssaa  aa  llaa  vvaanniillllaa  

IIttaalliiaann  TTrriillooggyy  TTiirraammiissuu,,  ppaannnnaa  ccoottttaa  wwiitthh  rroosseemmaarryy  aanndd  ssttrraawwbbeerrrryy  ssaauuccee,,  aanndd  

aappppllee  ttaarrtt  wwiitthh  vvaanniillllaa  ssaauuccee  

$$220000mmnn  //  $$1155..1100uussdd  

  
  

  

BBiiss  ddii  cciiooccccoollaattoo  bbiiaannccoo  ee  ffoonnddeennttee  ccoonn  ccuuoorree  ccrrooccccaannttee  aarroommaattiizzzzaattoo  aall  lliiqquuoorree  

ggaalliiaannoo  

DDúúoo  ddee  mmoouussee  ddee  cchhooccoollaattee  bbllaannccoo  yy  aammaarrggoo  ccoonn  ccoorraazzóónn  ccrruujjiieennttee  yy  eesseenncciiaa  ddee  

lliiccoorr  ddee  GGaalliiaannoo    

MMiixx  cchhooccoollaattee  mmoouussssee,,  ccrruunncchhyy  hheeaarrtt  aanndd  GGaalllliiaannoo  lliiqquuoorr  eesssseennccee    

$$220000mmnn  //  $$1155..1100uussdd  

    
  

  

MMiillllee  ffoogglliiee  ccrrooccccaannttee  ccoonn  ffrruuttttii  rroossssii  ee  ssaallssaa  ccrreemmoossaa  aallllaa  vvaanniigglliiaa  

MMiill  hhoojjaass  ccrruujjiieenntteess  rreelllleennaass  ddee  ffrruuttooss  rroojjooss  yy  ccrreemmaa  ddee  vvaaiinniillllaa    

SSttrruuddeell  ssttuuffeedd  wwiitthh  bbeerrrriieess  aanndd  vvaanniillllaa  ccrreeaamm  

$$220000mmnn  //  $$1155..1100uussdd  

  
  

  

CCllaassssiiccoo  ttiirraammiissuu  iittaalliiaannoo  aall  ccaaffffee  

TTrraaddiicciioonnaall  ttiirraammiissuu  iittaalliiaannoo  ccoonn  ccaafféé    

TTrraaddiittiioonnaall  IIttaalliiaann  ttiirraammiissuu  wwiitthh  ccooffffeeee    

$$220000mmnn  //  $$1155..1100uussdd  

  

  

  

SSeelleezziioonneess  ddii  ggeellaattii  ee  ssoorrbbeettttii  ddeellllaa  ccaassaa  

SSeelleecccciióónn  ddee  hheellaaddooss  yy  nniieevveess  ddee  llaa  ccaassaa    

SSeelleeccttiioonn  ooff  hhoouussee--mmaaddee  iiccee  ccrreeaamm  aanndd  ssoorrbbeettss    

$$220000mmnn  //  $$1155..1100uussdd  

  


