MENU

Pizza – 30 cm
Margherita

13 zł

sos pomidorowy, ser

Nutella

14 zł

nutella, bita śmietana, wiśnie w żelu

Capricciosa

17 zł

sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki

Tonno

19 zł

sos pomidorowy, ser, tuńczyk, cebula

Calzone

20 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, grzyby (pieczarki), kwaśna śmietana,
cebula, czosnek, zioła prowansalskie

Toscana

21 zł

sos pomidorowy, ser, salami, szynka, cebula

Bormio 

22 zł

sos pomidorowy, ser, salami, szpinak, orzechy włoskie

Siciliana

22 zł

sos pomidorowy, ser, salami peperoni, tuńczyk,cebula biała,
papryka, oliwki czarne

Spinaci
sos pomidorowy, ser, gorgonzola, szpinak

23 zł

Pizza – 30 cm
Napoli

23 zł

sos pomidorowy, ser, szynka, pomidory, anchois,oliwki czarne, cebula czerwona

Quatro Stagioni

24 zł

sos pomidorowy, ser, szynka, karczochy,oliwki czarne, pieczarki

Spinoza

25 zł

sos pomidorowy, ser, czosnek, feta, szpinak, oliwki, cebula czerwona

Salami Picante

26 zł

sos pomidorowy, ser, salami peperoni, warzywa grillowane

Broccoli

27 zł

sos pomidorowy, ser, szynka, brokuły, papryka, czosnek

Italia

29 zł

sos pomidorowy, ser, krewetki, oliwki, cebula, czosnek

La Sienna

31 zł

sos pomidorowy, ser, szynka parmeńska, rukola, pomidorki cherry, parmezan

Dodatki
Sos ostry

       2 zł

Sos czosnkowy

       2 zł

Dodatkowe składniki do pizzy

ser mozzarella, ser feta, szynka, krewetki, kurczak, tuńczyk, salami,
pieczarki, brokuły, cebula, szpinak

2 zł

Zupy
Creme Con Pomodori Arrostiti

12 zł

Straciatella

12 zł

krem z pieczonych pomidorów, białe warzywa, śmietana, pesto bazyliowe, rukola
rosół, lane kluseczki z jaj i parmezanu, zielona pietruszka

Sałatki
Sałatka z grillowanym kurczakiem

22 zł

mix sałat, grillowany kurczak, pomidor, szynka, czerwona cebula,
słonecznik prażony, kukurydza, ser żółty, sos czosnkowy

Sałatka z tuńczykiem

25 zł

Mix sałat, tuńczyk, kapary, oliwki, jajko, papryka, pomidor, sos vinaigrette

Pasty
Tagliatelle Con Pollo e Pera

23 zł

Fusilli Con Spinaci e Pomodori Secchi

21 zł

Tagliatelle Spinaci 

23 zł

makaron, marynowana gruszka, migdały w sosie śmietanowym,
czosnek, parmezan, biała cebula, pierś z kurczaka
makaron, suszone pomidory, szpinak, oliwa czosnkowa
Tradycyjny makaron tagliatelle z kurczakiem, szpinakiem i czosnkiem

Danie główne
Filet drobiowy  

29 zł

Stek z tuńczyka 

36 zł

warzywa z grilla, batat, sos z suszonych pomidorów
z grilla z rucolą i cytrusami

Desery
Domowe ciasto dnia
Mus malinowy



7 zł



10 zł

mus malinowy podawany z lodami i bitą śmietaną

Lodowa niespodzianka dla dzieci

12  zł

Puchar lodowy z polewą

14 zł



lody podane z bitą śmietaną i polewą owocową lub czekoladową

Puchar lodowy z bakaliami

18 zł

Deser lodowy TIRAMISU

11 zł

Deser lodowy WHISKY

11 zł

Deser lodowy OWOCE LEŚNE

11 zł

Deser lodowy COPA REQUESON - migdały, karmel 

11 zł

lody podane z bakaliami, bitą śmietaną i polewą

Kawy
Kawa z ekspresu
Espresso
Kawa z mlekiem
Cappuccino
Latte machiato
Mokka
Gorąca czekolada
Kawa po irlandzku 
POLECAMY SYROPY SMAKOWE

7 zł
7 zł
8 zł
9 zł
10 zł
10 zł
10 zł
13 zł
1 zł + cena wybranej kawy

waniliowe marzenie, czekoladowa poezja, migdałowa nuta

Herbaty
Herbata Richmont 

8 zł

Herbata Richmont podawana w czajniczku.
Do wyboru smaki: Ceylon, Earl Grey, Black Chilli Chocolate, Black Tea Venice Rose, Peach Lemon Star, Mexican Dream, Forest Fruits, Rooibos Sunrise,
Gunpowder Green, Green Jasmine, Yerba Mate Lemon

Napoje zimne
Lemoniada domowa, 0,5 l

7 zł

Pepsi, Pepsi Light, 0,5 l

5 zł

Mirinda, 7 Up, 0,5 l	

5 zł

Frugo, 0,25 l	

3 zł

Sok owocowy Toma, 0,33 l 

5 zł

Woda mineralna, 0,5 l

3 zł

Lipton Ice Tea, 0,5 l

5 zł

Kawa mrożona

12 zł

Herbata mrożona 

10 zł

Wina
Sangria z owocami, 1 l

25 zł

Wino Ananto, wytrawne, białe lub czerwone, 0,5 l

13 zł

Piwa
Czarna Góra podwójnie chmielone 0,5l/0,3l

8,5 zł/6,5 zł

Lech 0,5l

6 zł

Lech Ice Shandy 0,5l

6 zł

Grolsch

8 zł

Pilsner Urquel 0,5l

8 zł

Książęce czerwony lager

8 zł

Książęce złote pszeniczne

8 zł

Książęce ciemne łagodne

8 zł

Kozel jasny/ciemny

8 zł

Whisky
Grant’s, 40 ml

9 zł

Ballantines, 40 ml

10 zł

J. Walker Red, 40 ml

11 zł

Jim Beam, Jack Daniels, 40 ml

14 zł

J. Walker Black 12 YO, 40 ml

18 zł

Chivas Regal 12 YO, 40 ml

19 zł

J. Walker Gold 18 YO, 40 ml

23 zł

The Glenlivet 12 YO, 40 ml

23 zł

Wódki, Gin
Wyborowa, Bols, 40 ml

5 zł

Sobieski, Smirnoff, 40 ml

5 zł

Żołądkowa gorzka, Żubrówka, 40 ml

5 zł

Wiśniówka, Gin Lubuski, 40 ml

5 zł

Finlandia, 40 ml

7 zł

Absolut, 40 ml

7 zł

Gordon’s Gin, 40 ml

8 zł

Likiery, kremy
Advocaat, 40 ml

5 zł

Archers, 40 ml

8 zł

Jägermeister, 40 ml

9 zł

Passoa, 40 ml

9 zł

Malibu, 40 ml

10 zł

Bols Blue, 40 ml

12 zł

Kahlua, 40 ml

12 zł

Cointreau, 40 ml

12 zł

Baileys, 40 ml

12 zł

Sheridans, 40 ml

12 zł

Vermouth
Martini Bianco, Rosso, Rosato, 100 ml

10 zł

Martini Extra Dry, 100 ml

10 zł

Tequilla
Sierra Tequilla silver, 40 ml

12 zł

Sierra Tequilla gold, 40 ml

14 zł

Brandy
Metaxa ***, 40 ml

10 zł

Stock 84,  40 ml

11 zł

Metaxa*****, 40 ml

12 zł

Metaxa*******, 40 ml

17 zł

Koniak
Hennessy, 40 ml



Remy Martin VSOP , 40 ml

21 zł
32 zł

Rum, Aperitif
Bacardi Superior, 40 ml

10 zł

Campari, 40 ml

11 zł

Koktajle bezalkoholowe
Tropikalne orzeźwienie

12 zł

sok ananasowy, sok grejpfrutowy, jogurt naturalny, brązowy cukier, kiwi

Pinacolada

12 zł

sok ananasowy, syrop kokosowy, kruszony lód

Limonkowe szaleństwo

11 zł

Ice Tea cytrynowa, syrop z limonki, mięta

Relaks na plaży

12 zł

Sok Pomarańczowy, Grenadyna, Woda Gazowana, Pomarańcza

Zielona Przygoda

11 zł

Tonik, Syrop Miętowy, Kruszony Lód

Błękitna Laguna 

12 zł

sok grejpfrutowy, sok ananasowy, bezalkoholowe Blue Curacao,
miód, Limonka, Wiórki Kokosowe

Koktajle z alkoholem
Mojito 

16 zł

Sex on the beach

16 zł

biały rum, limonka, woda gazowana

wódka czysta, archers, sok pomarańczowy

Koktajle z alkoholem
Krwawa Mary

14 zł

wódka czysta, sok pomidorowy, tabasco

Kamikaze							
wódka czysta, blue curacao, sok z cytryny

Wściekły pies

wódka czysta, syrop malinowy, tabasco



20 zł
7 zł

Tequilla Sunrise

19 zł

Margarita

18 zł

Caipiroska

11 zł

Cuba Libre

18 zł

Niebo 

23 zł

Orange moon

17 zł

Lady

25 zł

tequilla silver, sok pomarańczowy, grenadine

tequilla silver, cointreau, sok z cytryny

wódka czysta, limonka, cukier trzcinowy

biały rum, coca-cola, sok z limonki

wódka czysta, malibu, archers, sok pomarańczowy

gin, likier ziołowy, sok pomarańczowy

wódka, passoa, sok pomarańczowy, grenadine

Restauracja La Sienna
Sienna 11, Apartamentowiec Bormio
57-550 Stronie Śląskie
rezerwacja: + 48 604 954 690
Godz. otwarcia: 8.00 - 22.00
Apartamenty Czarna Góra
rezerwacja noclegi: + 48 74 884 34 00

NOWOŚĆ PIZZA
MARGHERITA - sos pomidorowy, ser

13 zł

CAPRICCIOSA - sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki 

17 zł

SPINOZA - sos pomidorowy, ser, czosnek, feta, szpinak,
oliwki, cebula czerwona 

25 zł

SPINACI - sos pomidorowy, ser, gorgonzola, szpinak 

23 zł

BORMIO - sos pomidorowy, ser, salami, szpinak, orzechy włoskie 

22 zł

ITALIA - sos pomidorowy, ser, krewetki, oliwki, cebula, czosnek 

29 zł

BROCCOLI - sos pomidorowy, ser, szynka, brokuły, papryka, czosnek

27 zł

NUTELLA - nutella, bita śmietana, wiśnie w żelu

14 zł

LA SIENNA - sos pomidorowy, ser, szynka parmeńska,
rukola, pomidorki cherry, parmezan

31 zł

QUATRO STAGIONI - sos pomidorowy, ser, szynka, karczochy,
oliwki czarne, pieczarki 

24 zł

SALAMI PICANTE - sos pomidorowy, ser, salami peperoni, 
warzywa grillowane

26 zł

SICILIANA - sos pomidorowy, ser, salami peperoni, tuńczyk,
cebula biała, papryka, oliwki czarne

22 zł

CALZONE - sos pomidorowy, ser mozzarella, grzyby (pieczarki),
kwaśna śmietana, cebula, czosnek, zioła prowansalskie
NAPOLI - sos pomidorowy, ser, szynka, pomidory, anchois,
oliwki czarne, cebula czerwona

20 zł
23 zł

ZUPA
CREME CON POMODORI ARROSTITI - krem z pieczonych pomidorów, 12 zł
białe warzywa, śmietana, pesto bazyliowe, rukola
STRACIATELLA - rosół, lane kluseczki z jaj i parmezanu, zielona pietruszka 12 zł

DANIE GŁÓWNE
FILET DROBIOWY
warzywa z grilla, batat, sos z suszonych pomidorów 

29 zł

STEK Z TUŃCZYKA z grilla z rucolą i cytrusami 

36 zł

SAŁATKI
SAŁATKA Z GRILLOWANYM KURCZAKIEM - mix sałat, 
grillowany kurczak, pomidor, szynka, czerwona cebula,
słonecznik prażony, kukurydza, ser żółty, sos czosnkowy

22 zł

SAŁATKA Z TUŃCZYKIEM - mix sałat, tuńczyk, kapary, 
oliwki, jajko, papryka, pomidor, sos vinaigrette

25 zł

PASTY
TAGLIATELLE CON POLLO E PERA
makaron, marynowana gruszka, migdały w sosie śmietanowym
FUSILLI CON SPINACI E POMODORI SECCHI
makaron, suszone pomidory, szpinak, oliwa czosnkowa

DESER

Deser lodowy TIRAMISU
Deser lodowy WHISKY
Deser lodowy OWOCE LEŚNE
Deser lodowy COPA REQUESON - migdały, karmel 

23 zł
21 zł

11 zł
11 zł
11 zł
11 zł

NAPOJE GORĄCE

DO KAWY POLECAMY SYROPY SMAKOWE
WANILIOWE MARZENIE
CZEKOLADOWA POEZJA
MIGDAŁOWA NUTA 

1 zł (+ cena wybranej kawy)
1 zł (+ cena wybranej kawy)
1 zł (+ cena wybranej kawy)

DRINK BEZALKOHOLOWY
TROPIKALNE ORZEŹWIENIE - sok ananasowy, sok grejpfrutowy, 
jogurt naturalny, brązowy cukier, kiwi
PINACOLADA - sok ananasowy, syrop kokosowy, kruszony lód
LIMONKOWE SZALEŃSTWO - ice tea cytrynowa, syrop z limonki, mięta
RELAKS NA PLAŻY - sok pomarańczowy, grenadyna, 
woda gazowana, pomarańcza
ZIELONA PRZYGODA - tonik, syrop miętowy, kruszony lód 
BŁĘKITNA LAGUNA - sok grejpfrutowy, sok ananasowy, 
bezalkoholowe blue curacao, miód, limonka, wiórki kokosowe

12 zł
12 zł
11 zł
12 zł
11 zł
12 zł

