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Margherita 22,-

PIZZA

Nduja 36,-

sos pomidorowy, mozzarella

Sos pomidorowy, mozzarella, nduja,
cebula czerwona, ricotta

Capricciosa 29,-

Salami 31,-

Sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki

Sos pomidorowy, mozzarella, salami

Crudo 36,-

Na Serio 39,-

Sos pomidorowy, mozzarella, szynka crudo, rukola,
pomidorki cherry, parmezan

Carbonara 33,-

Sos śmietanowy, mozzarella, krewetki, warzywa
grillowane, suszone pomidory, parmezan

Quatrro Formaggi 33,-

Sos śmietanowy, mozzarella, boczek, cebula,

Sos śmietanowy, mozzarella, gorgonzola, ricotta,

jajko,parmezan

pistacje, parmezan

BBQ 34,Sos bbq, mozzarella, pierś z kurczaka,

cebula czerwona, kukurydza, cebula prażona

*rozmiar pizzy około 30 cm

NAPOJE

Lemoniada 0.4l 14,-/1l 25,cytrynowa, malinowa

Sok ze śweżych owoców 0,25l 15,Sok Cappy 0.25l 8,-/1l 16,-

Sałatka z wątróbką drobiową 32,-

Beza 19,-

Selekcja sałat, wątróbka drobiowa, filetowane
pomarańcze, gruszka, czerwona cebula, ogórek,
migdały, winegret malinowy

Beza z kremem mascarpone, owocami i sorbetem
bazyliowym

Sałatka Na Serio 41,-/46,kurczak lub krewetki, selekcja sałat, cukinia, papryka,
suszony pomidor, ogórek, pomidorki cherry, bakłażan,
parmezan, emulsja maślana

Sałatka z falafelem 32,-

Coca-cola, Fanta, Sprite 0.25l 8,-/0,8l 20,Fuzetea 0.25l 8,Lemon, Peach

Kinley 0,25l 8,-

727-715-696

www.naserio.bialystok.pl

Herbata 10,-

earl grey, zielona, owocowa

Herbata rozgrzewająca 16,herbata czarna z dodatkami

Kawa mrożona 16,-

klasyczna, czekoladowa, kokosowa, vaniliowa

S.Pellegrino 0,25l 15,-/0.75l 22,Karafka wody z cytryną 1l 12,-

Lody 19,Lody waniliowe z sosem truskawkowym,
owocami i domowym sezamkiem

SOSY

Frytki belgijskie 10,-

Majonez 3,-

Frytki extra julienne 10,-

Musztarda 3,-

Mix sałat z winegretem 6,-

Serowy 4,-

Pieczywo 5,Krążki cebulowe 6 szt. 8,-

Polub nasz fanpage

Czosnkowy 4,-

NASERIO

Sriracha 4,-

NASERIO

Zostaw opinie na trip advisor
oraz google

DODATKI

Keczup 3,-

Musztardowo-miodowy 4,-

15-110, Białystok

Latte 12,-

Tiramisu 17,-

Selekcja sałat, falafel, pieczony burak, czerwona
cebula, pomidorki cherry, ogórek, dip musztardowomiodowy

ul. Kombatantów 18a

Cappuccino 10,-

Pomarańcza, Jabłko, Czarna porzeczka

niegazowana / gazowana

DESERY

Americano 8,-

pomarańczowy, grejfruit, mix

Kropla Beskidu/Delice 0.33l 7,-

SAŁATKI

Espresso/Doppio 5,-/8,-

Mango-sriracha 4,-

Krążki cebulowe 12 szt. 14,-
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PRZYSTAWKI
Tatar wołowy 35,-

Bruschetta 18,-/16,-

Z ogórkiem kiszonym, czerwoną cebulą,
piklowanymi kurkami, chipsem z parmezanu
i suszonym żółtkiem, podany z pieczywem i masłem
ziołowo-czosnkowym

Szparagi z jajkiem poche 26,Zielone szparagi smażone na maśle, podane z
jajkiem poche, sosem holenderskim i czarnuszką

ZUPY

OWOCE MORZA

Zupa rybna 29,-

Mule w emulsji maślanej 44,-

Z masłem ziołowym, rukolą, prosciutto crudo,
parmezanem
Z salsą pomidorową, rukolą i parmezanem

Zupa rybna z nutą pomarańczy, owocami morza i
grzankami ziołowymi

Wątróbka na grzance 17,-

Chłodnik z botwinką i jajkiem, podany ze
smażonymi ziemniakami

Chłodnik z botwinki 18,-

W sosie śmietanowym z pieczarkami i cebulą,
podana na grzance z focacci

Zupa dnia 14,-

Dostępna od poniedziałku do piątku

Focaccia

Z oliwą z oliwek, płatkami soli morskiej i czosnkiem niedźwiedzim 16,Z suszonymi pomidorami i oliwkami kalamata 19,Z prosciutto crudo i gorgonzolą 22,-

Mule w sosie maślano–winnym, podawane z
focaccią

Mule zapiekane 46,-

Zapiekane mule z ndują, sosem pomidorowym,
czerwoną cebulą i mozzarellą, podawane z
focaccią

Krewetki na maśle 39,-

Krewetki w emulsji maślanej z dodatkiem
białego wina, podawane z focaccią

Krewetki z mango 39,-

Krewetki w pikantnym sosie mango chilli,
podawane z focaccią

MAKARONY
BURGERY

DANIA GLÓWNE

Na serio burger 34,-

Risotto z zielonymi
szparagami 31,-

Grillowana wołowina, bułka własnego wypieku,
warzywa, bekon, krążki cebulowe, sos serowy

Cheese burger 26,-

Grillowana wołowina, bułka własnego wypieku,
warzywa, cheddar, majonez, keczup

Burger z kurczakiem w panko 28,Panierowany kurczak, gorgonzola, warzywa,
bułka własnego wypieku, chutney gruszkowy,
sos mango-sriracha

*Do każdego burgera polecamy
zapiekane frytki z sosem serowym,
bekonem i szczypiorkiem 19,-

Dodatkowy składnik

jajko sadzone, ser, bekon 3,extra mięso 10,frytki w zestawie 7,-

ul. Kombatantów 18a
15-110, Białystok
727-715-696

www.naserio.bialystok.pl

Kremowe risotto ze szparagami, chipsem z
parmezanu, jajkiem poche i czarnuszką

Halibut 46,-

Smażony halibut podany z konfitowanymi
ziemniakami, puree z kalafiora, pieczonym porem,
chipsami z marchewki i sosem cytrynowym

Noga z kaczki 44,-

Konfitowana noga z kaczki z arancini
faszerowanym pomidorowym pesto, musem z
buraka, karmelizowaną marchewką i sosem
żurawinowym

Policzki wieprzowe 42,-

Pieczone policzki wieprzowe z kremowym puree
ziemniaczanym, marmoladą z czerwonej cebuli,
ogórkiem małosolnym i demi-glace
tymiankowym

Tagliatelle carbonara 31,Tagliatelle z żółtkiem, grana padano,
świeżą natką pietruszki i boczkiem

Spaghetti z czerwonym pesto 29,Spaghetti z pesto z suszonych pomidorów,
mulami i ricottą

Spaghetti aglio e olio / di gamberi 23,-/39,Spaghetti z oliwą z oliwek, czosnkiem, papryczkami
peperoncino, świeżą natką pietruszki i
parmezanem / z krewetkami

Tagliatelle z zielonymi szparagami i kurczakiem 34,Tagliatelle w sosie śmietanowym z zielonymi
szparagami, kawałkami piersi kurczaka i grana padano

Tagliatelle z konfitowaną kaczką i kurkami 35,Tagliatelle w sosie śmietanowym z
konfitowaną kaczką, kurkami i grana padano

Ravioli z kozim serem i burakiem 36,Ravioli z farszem z koziego sera i pieczonego buraka
z chutney gruszkowym i orzechami włoskimi

Tagliolini sepia z krewetkami i prosciutto crudo 36,Polub nasz fanpage
NASERIO
NASERIO

Zostaw opinie na trip advisor
oraz google

Tagliolini sepia z krewetkami, prosciutto crudo,
pomidorkami cherry, oliwą truflową i grana padano

