
 

Nasze klasyki 
 

Mezze Maniche all'arrabbiata                                         € 9,00 
Krótki makaron z czosnkiem, ostrą papryczką i sosem pomidorowym 

Mezze Maniche all'amatriciana                                      € 11,00 
Krótki makaron z cebulą, boczkiem i sosem pomidorowym 

Spaghetti alla Carbonara                                                   € 12,00                                      
Długi makaron z jajkiem, boczkiem, śmietaną i parmezanem 

Risotto alla Provola e Champagne                                   €  10,00 
Ryż z wędzonym serem Provola i białym winem musującym 

Pennette alla Mediterranea                                               € 9,00 
Krótki makaron ze świeżymi pomidorami i bazylią 

 

Dania rybne 
 

Linguine alla Pescatora                                                   € 16,00 
Makaron linguine z owocami morza i świeżymi pomidorami 

Risotto con Frutti di Mare                                               € 16,00 
Ryż z owocami morza, czosnkiem i oliwą Extra Virgin 

Linguine alle Cozze dell'Adriatico                                      € 13,00 
Makaron linguine z małżami, czosnkiem, pietruszką i świeżymi pomidorami 

Lasagnette Pasta & Basta                                                € 13,00 
Długi, gruby makaron z krewetkami, śmietaną i szafranem  

 

 

 
Makarony: pełnoziarnisty, Kamut, orkiszowy, kukurydziany, gryczany dodatkowo € 1.00  

 

 

 

 



 

 

Dania regionalne 
 

 

Casonceli alla Bergamasca                                               € 12,00 
Tradycyjne bergamańskie ravioli z boczkiem, masłem i szałwią  

Gnocchi al Gorgonzola e Speck Croccante                     € 10,00 
Kluski ziemniaczane ze świeżą śmietaną, serem gorgonzola i chrupiącym, wędzonym 

boczkiem  

Cavatappi Cacio e Pepe alla Romana                              € 10,00 
Krótki makaron z serem pecorino, oliwą Extra Virgin i czarnym pieprzem 

Tagliatelle alla Bolognese                                                  € 11,00 
Makaron tagliatelle z sosem bolońskim  

Pappardelle ai Funghi Porcini                                          € 11,00 
Długi makaron z borowikami i świeżą śmietaną 

Trenette alla Genovese                                                       € 11,00      

Domu z ziemniakami i fasolką szparagową 

Nasze specjalnosci  
 

Ravioli Neri al Branzino                                                  € 12,00 
Ravioli ze świeżymi pomidorami concassè, bazylią i okoniem morskim  

Ravioli al Zola e Pera                                                       € 12,00 
Ravioli nadziewane serem gorgonzola i gruszką, podawane z makiem i serem 

pecorino 

Spaghetti di Farro, zucchine e gamberoni                      € 13,00 
Spaghetti z mąki orkiszowej z cukinią i krewetkami 

Paccheri alla Sorrentina                                                   €  11,00 
Krótki makaron ze świeżymi pomidorami, bazylią i serem mozzarella  

 

 

 

 

 



 

 

Przystawki 

Bruschette Miste                                                               € 10,00 

Bruschetta - mix 

Tagliere di Salumi Misti                                                   € 10,00 
Deska wędlin 

Fonduta di Formaggio con Crostini di Pane                   € 10,00 
Serowe fondue z grzankami 

Valtellina                                                                             €10,00 
Suszona solona wołowina, rukola, parmezan, oliwa Extra Virgin 

Positano                                                                                          €10,00 

Szynka parmeńska, ser mozzarella and pomidory koktajlowe 

Carpaccio di Tonno alla Siciliana                                     €13,00 
Świeży tuńczyk, sezam, suszone pomidory koktajlowe, kapary 

Insalata di Gamberi e Calamaretti                                   €13,00 
Sałatka z krewetkami i kalmarami 

 

 

 

 

 

 

Serwis € 2,50 

 

 

 
www.pastaebastabergamo.it 

 

Tel. 035 321131 

  

 

 

http://www.pastaebastabergamo.it/


 

 

Dania Główne 

Scaloppine con Funghi Porcini                                        € 14,00 

Eskalopki z borowikami 

Entrecote di Manzo alle erbe Aromatiche                      € 16,00 

Antrykot wołowy z aromatycznymi ziołami 

Krewetki z karmelizowanymi jabłkami 

Gamberoni  al Vapore con Salsa Sweden                        € 18.00 

Krewetki na parze z sosem szwedzkim 

Filetto di Branzino alla Mediterranea                            € 16,00 
Filet z okonia morskiego “Mediterranea” 
 

Trancio di Tonno Scottato su Rucola e Pomodorini       € 18,00               
Smażony Stek z Tuńczyka na Rukocie i Pomidorach Cherry 
 

Calamari all Griglia                                                          € 15,00 
 

 Grilowane kalmary  
 

Dodatki 
 

Insalata Pasta & Basta                                                     € 9,00 
 

Zielona sałata, gruszki, ser gorgonzola, orzechy włoskie i kiełki soi 
 

Verdure alla griglia                                                           € 8,00 
 

Grilowane warzywa 
 

Verdure cotte miste                                                           € 7,00 
 

Mix gotowanych warzyw 
 

Patate fritte                                                                        € 4,50 
 

Frytki 
 

Insalata mista                                                                     € 4,50 
 

Zielona sałata, pomidory, marchewka i cykoria 

 

 

 

 



 

 
 

Menu dla dzieci 
 

Ryba  Makaron z pesto, paluszki rybne i frytki                           € 8,50 

 

Mięso  Makaron z sosem pomidorowym, nuggetsy z kurczaka i frytki 

€ 8,50 

 

 

"Alcuni ingredienti potrebbero essere acquistati surgelati all'origine 

o freschi e successivamente abbattuti per la corretta conservazione degli 

stessi nel rispetto delle normative vigenti" 

 

"Niektóre składniki mogły zostać zakupione w postaci mrożonek 

lub zostać zamrożone po zakupieniu w celu zapewnienia odpowiednich 

warunków przechowywania, zgodnych z obowiązującymi przepisami" 

 

 

 

 

 

 
Si inform ache il ristorante  è munito del menu con gli allergeni elencati dalla legge 

del 2011 numero 1169 entrata in vigore il 12/12/2014. 

 

Informuje się, że restauracja posiada menu z listą alergenów wymienionych w 

ustawie o numerze 1169 z 2011 roku, która weszła w życie 12.12.2014.  

 

 

                         www.pastaebastabergamo.it 
 

 

 

 

 

http://www.pastaebastabergamo.it/


 

 

Domowe desery 
 

Tiramisù della casa                                                                    € 5.00 
 

Semifreddo al Pistacchio                                                            € 5.00 
 

Torta della Casa                                                                        € 5.00 
 

Crema catalana                                                                          € 5.00 
Krem kataloński 

Affogato al caffè                                                                        € 5.00 
Lody w kawie 

Sorbetto al limoncello                                                               € 5.00 
Sorbet Limoncello 

Meringata con salsa al cioccolato                                            € 5.00 
Beza z sosem czekoladowym 

Ananas fresco del monte                                                           € 5.00 
Świeży ananas 

Fragole zucchero e limone                                                             € 5.00 
Truskawki z cukrem i sokiem z cytryny 
 

Aperitify, wina i drinki 
Aperol Spritz / Campari Spriz                                                  € 5,00 

Kieliszek czerwonego/białego wina domowego                      € 3.50 

Kieliszek czerwonego/białego wina DOC/ Prosecco              € 4.00 

Butelka czerwonego/białego wina domowego 0.7                  €    12.00 

Prosecco di Valdobbiadene Val d'Oca                                     €  18.00 

Franciacorta Brut                                                                  € 35,00                             

Valcalepio bianco Il Calepino                                                   € 16.00 

Chardonnay Ruffino                                                                 € 16.00 

Gewurztraminer                                                                        € 20.00 

Valcalepio Bianco 0,375 Il Calepino                                         €  9.00 

Czerwone Valcalepio Il Calepino                                             € 16.00 

Torgaio ruffino                                                                           €16.00 

Negroamaro / Primitivo                                                             €18.00 

Valcalepio Rosso 0,375 Il Calepino                                            €  9.00 

 

Woda filtrowana 1 litr                                                                €  2.00 

Napoje bezalkoholowe                                                                €  3.00 

Beer  33cl   050 cl    czerwone piwo blond weiss           € 4.00  € 5.00 

Birra Speciale 0,75                                                                     € 12,00 

Napoje alkoholowe, likiery                                                          € 4.00 

Espresso                                                                                           € 1.50 
 
 


