
STAZIONE DI GUSTO

BENVENUTO

da portare via
Drodzy Goście!

Zamawiając sushi z dostawą z restauracji
Miyako Sushi - miyakosushi.pl

macie teraz możliwość
zamówić również pyszne,

prawdziwie włoskie
 dania z restauracji

La Stazione!  



PIZZA 24 cm       33 cm

Focaccia 14 zł 18 zł
podpłomyk z rozmarynem i czosnkiem
focaccia with rosemary and garlic

Marinara  18 zł 22 zł 
sos pomidorowy, czosnek
tomato sauce, garlic

Margherita  20 zł 26 zł 
sos pomidorowy, mozzarella 
tomato sauce, mozzarella 

Napoletana   24 zł 31 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, anchois, kapary
tomato sauce, mozzarella, anchovies, capers

Verdure  25 zł 32 zł
sos pomidorowy, mozzarella, grillowana: cukinia, bakłażan, papryka, czosnek
tomato sauce, mozzarella, grilled: courgette, aubergine, pepper, garlic

Capricciosa  26 zł 33 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, szynka prosciutto cotto, karczochy, pieczarki, oliwki
tomato sauce, mozzarella, prosciutto cotto, artichokes, mushrooms, olives

Quattro formaggi  26 zł 33 zł
mozzarella, ricotta, gorgonzola, grana padano
mozzarella, ricotta, gorgonzola, grana padano

Pancetta  26 zł 33 zł
sos pomidorowy, mozzarella, boczek pancetta, pieczarki, cebula
tomato sauce, mozzarella, bacon, mushrooms, onion

Nasze pizze podajemy z oregano, świeżą bazylią i oliwą.
We are serving pizza with oregano, fresh basil and olive oil.



PIZZA 24 cm      33 cm

Salame  Dolce    26 zł 33 zł
sos pomidorowy, mozzarella, salami łagodne, pomidory suszone
tomato sauce, mozzarella, mild salami, dried tomatoes

Diavola 26 zł 33 zł
sos pomidorowy, mozzarella, salami pikantne, peperoncino, czosnek
tomato sauce, mozzarella, spicy salami, peperoncino, garlic

Salsiccia 27 zł 35 zł
sos pomidorowy, mozzarella, mozzarella di bufala, kiełbasa salsiccia 
tomato sauce, mozzarella, mozzarella di bufala, salsiccia sausage

Tonno  26 zł 33 zł
sos pomidorowy, mozzarella, tuńczyk, cebula
tomato sauce, mozzarella, tuna, onion

mozzarella, sos truflowy, borowiki, oliwa truflowa
mozzarella, truffle sauce, porcini mushrooms, truffle oil

Tartufo  27 zł 34 zł

  AL Crudo   28 zł 36 zł
sos pomidorowy, mozzarella, szynka prosciutto crudo, rukola, grana padano
tomato sauce, mozzarella, prosciutto crudo, wild rocket, grana padano

Bresaola  29 zł 37 zł

4 zł   3 zł

mozzarella, szynka wołowa bresaola, pomidorki koktajlowe, rukola, grana padano 
mozzarella, bresaola beef ham, cherry tomatoes, wild rocket, grana padano

dodatkowy składnik  / extra topping



INSALATE • SAŁATKI • SALADS

Nasze sałatki podajemy z focaccią lub bagietką.

We are serving salads with focaccia or baguette.

Insalata CON pera E rucola 26 zł
sałata mieszana, gruszka, rukola, gorgonzola, orzechy włoskie, 
pomidorki koktajlowe, grzanki ziołowo- czosnkowe, sos miodowo-limonkowy
mixed salad, pear, wild rocket, gorgonzola, walnuts, cherry tomatoes, 
garlic and herb croutons, honey-lime sauce

Insalata DI pollo 29 zł
sałata mieszana, kurczak grillowany, pomidorki koktajlowe, ogórek, 
grzanki ziołowo- czosnkowe, kapary, sos cezar, grana padano
mixed salad with grilled chicken, cherry tomatoes, cucumber, 
garlic and herb croutons, capers, caesar dressing, grana padano

Insalata AI formaggi 29 zł
sałata mieszana, sery: grana padano, mozzarella fior di latte, scamorza, 
pomidorki koktajlowe, oliwa, ocet balsamiczny
mixed salad, cheses: grana padano, mozarella fior di latte, scamorza, 
cherry tomatoes, olive oil, balsamico vinegar



PASTA • MAKARONY • PASTA

 Spaghetti aglio, olio E peperoncino 22 zł 
makaron cienkie sznurki, czosnek, oliwa, chilli, natka pietruszki, grana padano
spaghetti pasta, garlic, olive oil, chilli, parsley, grana padano

Spaghetti ALLA crudaiola   26 zł
makaron cienkie sznurki z pomidorkami koktajlowymi w sosie crudaiola, 
rukola, grana padano
spaghetti pasta, tomato and wild rocket, grana padano

Tagliatelle CON pesto    28 zł
makaron wstążki z pesto bazyliowym, grana padano
tagliatelle pasta with basil pesto, grana padano

Lasagne ALLA bolognese   29 zł
płaty makaronu z mięsem wołowym w sosie pomidorowym
lasagne pasta with beef meat and tomato sauce   

Penne CON pollo E pomodori secchi  31 zł
makaron skośne rurki z kurczakiem, suszonymi pomidorami i szpinakiem 
w sosie śmietanowym, grana padano
penne pasta, chicken, dried tomatoes, spinach and creamy sauce, grana padano

Ravioli ripieni DI ricotta E porcini 31 zł
ravioli nadziewane ricottą i borowikami w sosie śmietanowo-ziołowym
ravioli stuffed with ricotta and porcini mushrooms in herb cream sauce

  Tagliatelle AL salmone 33 zł
makaron wstążki, łosoś pieczony, suszone pomidory, natka pietruszki, sos maślany
tagliatelle pasta, roasted salmon, dried tomatoes, parsley, butter sauce



ZUPPE • ZUPY • SOUPS

Minestrone 12 zł
zupa warzywna z makaronem
 

crema DI pomodoro 14 zł
krem pomidorowy z bazylią i makaronem
paccheri faszerowanym serem ricotta

zuppa DI gulasch 18 zł
pikantna zupa gulaszowa z kawałkami 
wołowiny, warzywami, bagietka

BURGER

creamy tomato soup with fresh basil
and pasta paccheri stuffed with ricotta

Classico  29 zł

Pancetta  32 zł
mięso wołowe  (200g), boczek, ser żółty, sałata, ogórek kiszony,
pomidor, cebula czerwona, sos, frytki 
beef [200g], lettuce, bacon, cheese, pickled cucumber, 
tomatoes, red onion, sauce, French fries

mięso wołowe  (200g), sałata, ogórek kiszony, pomidor, 
cebula czerwona, sos, frytki
beef [200g], lettuce, pickled cucumber, tomatoes, red onion, sauce, French fries

vegetable soup with pasta

spicy goulasch soup with beef, 
vegetables, baguette



PIATTI PRINCIPALI • DANIA GŁÓWNE • MAIN COURSES

Pollo IN salsa DI burro E limone  (150g) 26 zł
polędwiczki drobiowe w maślano-cytrynowym 
sosie z kaparami na fasolce szparagowej
chicken tenderloin in butter-lemon sauce with capers on green beans

Wiener Schnitzel  (150g) 26 zł / 35 zł
kotlet panierowany z wieprzowiny lub kotlet panierowany z cielęciny
crumbed cutlet of pork or crumbed cutlet of veal 

Salmone ALLA griglia  (150g) 38 zł

Lucioperca CON asparagi  (150g) 39 zł

łosoś grillowany z musem kalafiorowym i pesto bazyliowym
grilled salmon, cauliflower mousse and basil pesto

sandacz ze szparagami w sosie cytrynowym  
zander with asparagus in lemon sauce

CONTORNI • DODATKI • EXTRAS

Pane 5 zł
pieczywo / bread
Patatine fritte 5 zł
frytki / french fries 
Patate lesse 5 zł
ziemniaki gotowane / boiled potatoes  
Patate AL forno 6 zł
ziemniaki pieczone / roasted potatoes 

/ Riso
/ ryż / rice 

Verdure grigliate 6 zł
warzywa grillowane: cukinia, bakłażan, papryka
grilled vegetables: courgette, aubergine, pepper

Insalata mista 6 zł
sałata mieszana, pomidor, ogórek, cebula czerwona, oliwa, ocet balsamiczny
mixed salad, tomatoes, cucumber, red onion, olive oil, balsamico vinegar



Informacje o alergenach oraz karta menu z gramaturami
znajduje się u kierownika restauracji

Menu about potencial allergens and full menu with basis weights
 avaliable on request

… BUON APPETITO!

lastazione.krakow@gmail.com
www.la-stazione.pl

Dostawy z La Stazione oferujemy
tylko w połączeniu z zestawami

 Miyako Sushi w weekendy:
piątek i sobota 11-21, niedziela 11-20

w promieniu do 9 km.
Zamówienia przyjmujemy

telefonicznie pod numerami:
 12 628 72 52 lub 606 418 100.


