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Restauracja OLIVIO
Tel. 61 670 34 47
ul. Świętosławska 9
61-840 Poznań

Alergeny znajdują się w nawiasach - opis na końcu menu



Serwis nie jest wliczony w cenę
Service not included

Przystawki / Appetizers

Cappesante su pomodori (2)
Przegrzebki na pomidorach 
Scallops served with tomatoes and basil 

16 zł 

Melanzana siciliana (1,3,7)
Panierowany bakłażan zapiekany z mozzarellą podany z pomidorami 
Breaded eggplant baked with mozzarella served with tomatoes 

16 zł 

Bruschetta con pomodoro (1,3,7)
Włoska grzanka czosnkowa z pomidorami i bazylią 
Italian garlic bread with tomatoes and basil

16 zł 

Carpaccio di manzo (1,7)
Carpaccio wołowe z kaparami i parmezanem 
Beef carpaccio with capers and parmesan 

36 zł 

Carpaccio di bresaola (7) 
Carpaccio z bresaoli z oliwkami i parmezanem 
Beef carpaccio with capers and parmesan

38 zł 

Carpaccio di tono (4)
Carpaccio z tuńczyka z kaparami 
Tuna carpaccio with capers

32 zł 

Vitello tonnato (3,7,9)
Pieczona cielęcina z sosem kaparowo-tuńczykowym 
Baked veal with dill and tuna sauce

34 zł 

Chilli gamberi (2,11)
Pikantne krewetki w winie podane na rukoli 
Spicy shrimps in wine served with arugula

36 zł 

Broccoli Al Forno (3,7)
Brokuły zapiekane z parmezanem 
Broccoli baked with parmesan

16 zł 

Carciofo Al Forno (7)
Karczochy z pomidorem i oliwkmi zapiekane z parmezanem 
Artichokes with tomatoes and black olives baked with parmesan 

16 zł 

Bruschetta di maiale (1,3,7)
Włoska grzanka czosnkowa z pieczoną wieprzowiną i warzywami zapiekana z mozzarellą 
Italian garlic bread with pork and vegetables baked with mozzarella

26 zł 

Antipasto (3,7)
Talerz włoskich specjałów 
Plate of Italian specialties

20 zł dla jednej osoby 
for one person 

40 zł dla dwóch osób 
for two people 

80 zł dla czterech osób 
for four people 
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Capra (7)
Rukola z kozim serem i granatem, podana z sosem owocowo winnym
Arugula with goat cheese and pomegranate served with fruity wine sauce

28 zł 

Insalat Salmone (4)
Mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, parmezan, łosoś
Salad mix with tomatoes, cucumber, red pepper, parmesan and salmon 

30 zł 

Insalat pollo (3,7,9)
Mix sałat, kapary, cukinia, pomidor, kurczak, sos majonezowy
Salad mix with capers, courgette, tomatoes and chicken with mayo sauce

28 zł 

Insalat pollo frutti (5)
Mix sałat, kurczak, gruszka, winogrono, orzechy włoskie
Salad mix with chicken, pear, grapes and wallnuts

28 zł 

Caprese (7)
Pomidor z mozzarellą i Pesto bazyliowym
Tomatoes with mozzarella and basil pesto 

18 zł 

Olivio (8)
Rukola, gruszka, suszony pomidor, pestki dyni i słonecznika, szynka parmeńska
Arugula, pear, dried tomatoes, pumpkin and sunflower seeds, Parma ham

28 zł 

Mista
Mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, oliwki
Salad mix, tomatoes, cucumber, red pepper, black olives

18 zł 

Sałatki / Salads
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Crema di pomodoro (7)
Włoska zupa pomidorowa z bazylią 
Italian tomato soup with basil 

14 zł 

Zuppa di pesce (2,4)
Włoska pikantna zupa z owoców morza 
Italian spicy seafood soup 

42 zł 

Zupa dnia / Soup of the day (???)
Pytajcie, co mamy dzisiaj w garnku
Ask what’s In the pot today

16 zł 

Zupy / Soup
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Makarony zapiekane / Baked Pastas

Conchigle olivio (1,3,7)
Muszle makaronowe nadziewane wołowiną i pieczarkami 
Pasta shells stuffed with beef and mushrooms 

34 zł 

Lasagne bolognese (1,3,7)
Lasagne z sosem bolognese 
Lasagne with Bolognese sauce 

28 zł 

Cannelloni spinaci e ricotta (1,3,7)
Cannelloni ze szpinakiem i ricottą 
Cannelloni with spinach and ricotta 

28 zł 

Lasagne spinaci (1,3,7)
Lasagne ze szpinakiem
Lasagne with spinach 

28 zł 

Cannelloni pollo con verdure (1,3,7)
Cannelloni z kurczakiem i warzywami 
Cannelloni with chicken and vegetables 

29 zł 

Tortellacci con funghi e ricotta (1,3,7)
Pierożki tortellacci nadziewane borowikami i ricottą
Tortellacci stuffed with porcini mushrooms and ricotta

32 zł 

Mezzelune con pesce (1,2,3,4,7,13)
Czarne pierożki mezzelune nadziewane rybami 
Black mezzelune stuffed with fish 

32 zł 

Sezonowe ravioli / Seasonal Ravioli
Pytajcie, co mamy dzisiaj w garnku
Ask what’s In the pot today

36 zł 

Makarony nadziewane / Stuffed Pastas
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Risotto

Risotto ai funghi (7)
Risotto z grzybami leśnymi i oliwą truflową
Risotto with forest mushrooms and truffle oil

34 zł 

Risotto nero alla pescatore (2,4,7,13)
Risotto z owocami morza barwione atramentem z mątwy 
Risotto with seafoods and ink from cuttlefish 

38 zł 

Risotto gamberi (2,7)
Risotto z krewetkami i rukolą
Risotto with shrimps and arugula 

34 zł 

Risotto ai pollo (7)
Risotto z kurczakiem, oliwkami i kaparami
Risotto with chicken, black olives and capers 

34 zł 

Pesto di basilico (1,3,5,7)
Gnocchi z Pesto bazyliowym 
Gnocchi with basil pesto and tomatoes 

26 zł 

Gorgonzola e noci (1,3,5,7)
Gnocchi z gorgonzolą i orzechami w sosie śmietanowym 
Gnocchi in cream sauce with gorgonzola and wallnuts 

29 zł 

Pomodoro e mozzarella (1,3,5,7)
Gnocchi ze świeżymi pomidorami, mozzarellą, rukolą oraz pestkami dyni i słonecznika
Gnocchi with arugula, tomatoes, mozzarella, pumpkin and sunflower seeds

29 zł 

Gnocchi
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Wybierz swój ulubiony, świeży makaron, a następnie dodaj do niego sos.  
Do wyboru: penne, spaghetti, tagliatelle (1,3).
Choose your favorite pasta and add the sauce. 
Pastas to choose: Penne, Spaghetti, Tagliatelle

Aglio e olio
Klasyczny włoski pikantny sos z oliwą, czosnkiem i natką pietruszki 
Traditional Italian spicy sauce with olive oil, garlic and parsley 

19 zł 

Pomodoro e mozzarella (5,7)
Rukola, suszony pomidor, mozzarella, pestki dyni i słonecznika 
Arugula, dried tomatoes, mozzarella, pumpkin and sunflower seeds

29 zł 

Pollo con funghi (7)
Sos śmietanowy z kurczakiem i grzybami leśnymi 
Creamy sauce with chicken and forest mushrooms 

29 zł 

Makarony / Pasta

Carbonara (7)
Klasyczny sos na bazie jajek i boczku
Traditional sauce based on eggs and bacon

26 zł 

Bolognese (7,11)
Klasyczny sos boloński z mięsem wołowym 
Traditional Bolognese sauce with beef 

27 zł 

Gamberi con salami (2,7)
Śmietanowy sos z krewetkami, pikantnym salami i rukolą 
Creamy sauce with shrimps, spicy salami and arugula 

34 zł 

Putanesca (7)
Pikantny sos pomidorowy z boczkiem, oliwkami, kaparami i anchois
Spicy tomato sauce with bacon, black olives, capers and anchovy 

28 zł 

Arrabiata (7)
Pikantny sos pomidorowy 
Spicy tomato sauce 

25 zł 

Salmone e caviale (4,7)
Łosoś w sosie śmietanowym z kawiorem 
Creamy sauce with salmon and caviar 

34 zł 

Pescatore (2,4)
Pikantny sos pomidorowy z owocami morza
Spicy tomato sauce with seafood 

34 zł 

Napoli (7)
Delikatny sos pomidorowy z bazylią
Tomato sauce with basil 

24 zł 



Serwis nie jest wliczony w cenę
Service not included

Pizza
Margheritta (7)
Sos pomidorowy, mozzarella, świeża bazylia, oregano 
Tomato sauce, mozzarella, fresh basil, oregano 

22 zł 

Vegetariano (7)
Sos pomidorowy, mozzarella, cukinia, papryka, cebula, oliwki, pomidor, oregano
Tomato sauce, mozzarella, courgette, red pepper, onion, black olives, tomato, oregano

29 zł 

Salame (7)
Sos pomidorowy, mozzarella, salami, oregano 
Tomato sauce, mozzarella, salami, oregano 

25 zł 

Funghi (7)
Sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, oregano
Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, oregano 

24 zł 

Tonno e cipolla (4,7)
Sos pomidorowy, mozzarella, tuńczyk, cebula, oregano 
Tomato sauce, mozzarella, tuna, onion, oregano 

25 zł 

Vesuvio (7)
Sos pomidorowy, mozzarella, szynka, oregano
Tomato sauce, mozzarella, ham, oregano 

25 zł 

Capriciosa (7)
Sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki, oregano 
Tomato sauce, mozzarella, ham, mushrooms, oregano 

27 zł 

Olivio (2,7)
Sos pomidorowy, mozzarella, rukola, krewetki, pikantne salami, parmezan, cytryna, oregano
Tomato sauce, mozzarella, spicy salami, shrimps, arugula, parmesan, lemon 

36 zł 

Prosciutto e rucola (7)
Sos pomidorowy, mozzarella, rukola, szynka parmeńska, pomidor, parmezan, oregano
Tomato sauce, mozzarella, arugula, cherry tomatoes, Parma ham, parmesan, oregano

36 zł 

Bresaola (7)
Sos pomidorowy, mozzarella, rukola, bresaola, pomidor, oregano
Tomato sauce, mozzarella, arugula, Bresola, tomatoes, oregano 

36 zł 

Quattro stagioni (7)
Sos pomidorowy, mozzarella, karczoch, pieczarka, szynka, salami, oregano 
Tomato sauce, mozzarella, artichokes, mushrooms, ham, salami, oregano

26 zł 

Quattro formaggi (7)
Sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzola, ricotta, parmezan, oregano 
Tomato sauce, mozzarella, gorgonzola, ricotta, parmesan, oregano 

29 zł 
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Dwa dodatki do wyboru: 
Ziemniaki pieczone, gnocchi gotowane (1,3,7) , warzywa smażone, warzywa 
gotowane, sałatka.
Two side dishes of your choice:
Baked potatoes or gnocchi (1,3,7), fried or cooked vegetables, salad mix 

Filetto di maiale con funghi (7)
Polędwiczka wieprzowa w sosie borowikowym 
Pork fillet with boletus sauce

41 zł 

Brasato di manzo (7,11)
Duszona wołowina w warzywach i suszonych grzybach 
Braised beef with vegetables and dried mushrooms 

46 zł 

Pollo parmigiana (1,3,7)
Panierowana pierś z kurczaka z bakłażanem i sosem pomidorowym, zapiekana z mozzarellą 
Breaded chicken fillet with tomato sauce and eggplant baked with mozzarella

37 zł 

Filetto di maiale e Napoli (1,3,7)
Panierowana polędwiczka wieprzowa z makaronem spaghetti napoli 
Pork fillet with Napoli pasta 

41 zł 

Ossobuco di manzo (7,8,11)
Duszona goleń wołowa w warzywach korzeniowych 
Braised beef shank in root vegetables 

46 zł 

Filetto di manzo pepe verde (7)
Polędwica wołowa w sosie z zielonym pieprzem
Beef steak with sauce with green pepper

68 zł 

Pollo limone (7)
Pierś z kurczaka w sosie cytrynowym 
Chicken fillet with lemon sauce 

36 zł 

Filetto di manzo e risotto (7)
Polędwica wołowa podana na risotto borowikowym z gorgonzolą 
Beef steak served with boletus risotto with gorgonzola 

69 zł 

Dania Obiadowe / Dinner
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Mule In vino e pomidoro (2,11)
Pikantne mule w winie i pomidorach 
Mule: spicy mussels with wine and tomatoe

36 zł 

Filetto di salmone (4)
Smażony łosoś z cytryną, podawany z dwoma dodatkami do wyboru
Salmon fried with lemon served with two side dishes of your choice 

43 zł 

Ryby / Fish
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Tiramisu (1,3,7)
Klasyczny włoski deser z serka mascarpone, biszkoptu i espresso z alkoholem 
Traditional Italian dessert with mascarpone cheese, biscuits, espresso and alcohol

16 zł 

Szarlotka na ciepło z lodami / Torta di mele (1,3,7)
Hot apple pie with ice cream

18 zł 

Mascarpone lamponi (7)
Serek mascarpone z mrożonymi malinami i cukrem 
Mascarpone cheese with frozen raspberries and brown sugar 

15 zł 

Panna cotta (7)
Delikatny deser śmietankowy z sosem owocowym 
Light creamy dessert with strawberry sauce 

12 zł 

Confussione (3,7)
Deser na bazie bitej śmietany z bezami, truskawką i wiśniówką 
Whipped cream with meringues, strawberries and cherries liqueur 

17 zł 

Gelatto (3,5,7)
Lody z owocami i bitą śmietaną 
Ice cream with fruits and whipped cream 

19 zł 

Tarta al Cioccolato / Torta al cioccolato (1,3,7)
Ciasto czekoladowe na ciepło z lodami 
Hot chocolate cake with ice cream 

18 zł 

Sernik / Torta di Formaggio (1,3,7)
Cheesecake

17 zł 

Desery / Desserts
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Americano 10 zł 

Espresso 7 zł 

Cappuccino 12 zł 

Doppio 9 zł 

Caffe latte 12 zł 

Kawa / Coffee

3 zł 

2 zł 

10 zł 

Herbata / Tea

Rozgrzewająca  
Mexican Dream

Dodatki do herbaty
Tea additions

Miód
Honey

Imbir
Ginger

Earl Grey Blue

Herbata typu Richmont dostępna jest w poniższych odmianach: 

Czarna Ceylon Gold 
Black Ceylon Gold

Malinowa  
Raspberry 

Black chilli Chocolate

Zielona  
Gunpowder Green

Zielona z miętą  
Peppermint Green

Owoce leśne  
Forest fruits
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Napoje / Drinks
Woda
Water

10 zł 1000 mlkarafka 1 l
carafe 1 l 

Soki świeżo wyciskane  
Freshly squeezed juices 

12 zł 

Włoska lemoniada  
Lemon Soda

8 zł 200 ml

Coca-Cola 6 zł 250 ml

Pepsi 6 zł 250 ml

Coca-Cola Zero 6 zł 250 ml

Pepsi Max 6 zł 250 ml

7up 6 zł 250 ml

Mirinda 6 zł 250 ml

Tonic Schweppes 6 zł 250 ml

Soki TOMA 5 zł 200 ml

Pomarańczowy
Orange
Grejpfrutowy
Grapefruit
Jabłkowy
Apple
Czarna porzeczka
Black currant

Woda Górska Natura 10 zł 300 ml

Woda Acqua Panna 16 zł 750 ml

Woda San Pellegrino 16 zł 750 ml 

200 ml
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Alergeny / Allergens

Ryby i pochodne
Fish

4

Ziarna zbóż
Wheat seeds

1

Orzechy
Nuts

5 

Skorupiaki i pochodne
Shelfish

2

Soja
Soy

6 

Jaja i pochodne
Eggs

3 

Mleko i nabiał
Dairy products

7 

Seler
Celery

8 

Gorczyca
Charlock

9 

Sezam
Sesame

10 

Dwutlenek siarki i siarczyny
Sulfur dioxide and sulfate

11 

Łubin
Lupine

12 

Mięczaki
Mollusca

13 


