Covid jídelníček

Pečená vepřová žebírka marinovaná v barbecue omáčce, domácí
rozpečený chléb, listový salátek 1

245Kč

Nudličky z vepřové panenky s grilovanou cuketkou a dijonskou omáčkou,
pečené brambory z pece 10,7

255 Kč

80g Domácí paštika
2 ks bruschetty z italského chleba, pečené v peci, s domácí paštikou 1

75 Kč

50g Prosciutto crudo
jemné plátky italské sušené šunky výrazné chuti, hoblinky parmezánu 7

125 Kč

Polévky
0,25l Hustá rajčatová polévka se zeleninou, fazolemi, uzeninou a parmezánem 7,9

63 Kč

0,25l Česneková polévka se šunkou, sýrem, vejcem a opečeným chlebem 1,3,7,9

58 Kč

0,25l Drůbeží vývar se zeleninou, masem a domácími nudlemi 1,3,9

53 Kč

0,25l Polévka dle denní nabídky

48 Kč

Těstoviny
Spaghetti Bolognese
masové ragú s rajčatovou omáčkou, bazalkou a parmezánem 1,7

146 Kč

Spaghetti con spinaci e pollo
listový špenát, kuřecí maso, česnek, smetana, parmezán 1,6,7

159 Kč

Čerstvé plněné těstoviny – vlastní výroba – pasta fresca
Ravioly plněné sušeným rajčetem, pancettou, bazalkou a ricotou
přelité omáčkou pomodoro, zasypané parmezánem 1,3,7

173 Kč

Ravioly plněné lesními hřiby a ricotou
189 Kč
s restovanou italskou slaninou, šalvějí a parmezánem, zakapané olivovým olejem 1,3,7

Zapečené těstoviny v peci na dřevo
Lasagne Bolognese
těstovina prokládaná vejcem, mozzarellou, masovým ragů a parmezánem 1,3,7

165 Kč

Maso
200g Biftek na grilu s barevným pepřem a přírodní pepřovou omáčkou 1,7

305 Kč

200g Tataráček z pravé svíčkové se třemi topinkami s česnekem
Tepelně neupravené maso (dle přání našim hostům namícháme) 1,3

290 Kč

150g Grilovaný kuřecí steak s čerstvými bylinkami 7,9

156 Kč

200g Kořeněný steak z panenky na grilu 1,7,9

210 Kč

Ryby
200g Filet z čerstvého lososa se salsou Verde 4,7

265 Kč

200g Steak z čerstvého tuňáka na grilu s citronovou omáčkou 4,7

285 Kč

Smažené pokrmy
200g Smažený řízek z panenky potřený česnekem 1,3,7

175 Kč

150g Cordon bleu - smažená kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem 1,3,7

169 Kč

Teplé omáčky ke steakům
100ml Omáčka z parmezánu a gorgonzoly se smetanou 7

53 Kč

100ml Omáčka ze zeleného pepře se smetanou 7

48 Kč

100ml Omáčka z lesních hříbků přírodní

53 Kč

Saláty
Insalata con pollo

145 Kč

Sezónní listový salát, kuřecí maso, sušené rajče, mrkev
Insalata di tonno

145 Kč

sezonní listový salát, tuňák, rajčata, cibule, vejce 3,4

Přílohy - contorni
200g pečené brambory (dukáty) z kamenné pece na dřevo s česnekem a rozmarýnem 48 Kč
200g vařený brambor

37 Kč

140g hranolky

41 Kč

180g domácí krokety ( 7ks )

47 Kč

200g šťouchané brambory se slaninou a restovanou cibulkou

48 Kč

140g restovaná čerstvá zelenina na másle – ratatouille 7

72 Kč

2 ks domácí rozpečený chléb s bylinkovým máslem 1,7

38 Kč

1 ks pečiva - domácí chléb 1

6 Kč

30g tatarská omáčka 3,7,10

25 Kč

30g kečup

25 Kč

10g parmezán 7

20 Kč

Moučníky - dessert
120g Tiramisu
typický italský moučník s kávovou příchutí 1,3,7

79 Kč

100g Čokoládový fondant
čokoládový dortík s malinovou omáčkou, šlehačka

85 Kč
1,3,7

Pizza pečená v kamenné peci na dřevo.
Na přípravu pizzy používáme originální italské suroviny

Jednotná cena pro všechny pizzy platná v okénkovém provozu s sebou
1. Pizza pane
pizza chléb, rozmarýn, olivový olej, česnek 1

65 Kč

2. Margherita
rajčat. šťáva, mozzarella, čerstvá bazalka 1,7

119 Kč

3. Diavola
rajčat. šťáva, mozzarella, pikantní italský salám Ventricina 1,7

119 Kč

4. Funghi
rajčat. šťáva, mozzarella, žampiony 1,7

119 Kč

5. Prosciutto
rajčat. šťáva, mozzarella, dušená šunka 1,7

119 Kč

6. Regina
rajčat. šťáva, mozzarella, dušená šunka, žampiony 1,7

119 Kč

7. Pollo e panna
smetana, mozzarella, kuřecí maso, brokolice, žampiony a česnek 1,6,7

119 Kč

8. Quatro stagioni
rajčat. šťáva, mozzarella, dušená šunka, salám, paprika, žampiony 1,7

119 Kč

9. Rustica
rajčat. šťáva, mozzarella, dušená šunka, brokolice, kukuřice, černé olivy 1,7

119 Kč

10. Capricciosa
119 Kč
rajčat. šťáva, mozzarella, šunka, salám, artyčoky, žampiony, kukuřice, ančovičky, vejce 1,3,4,7
11. Alla pancetta
rajčat. šťáva, mozzarella, anglická slanina, česnek 1,7

119 Kč

12. Pollo verdura
rajčat. šťáva, mozzarella, kuřecí maso, kukuřice, brokolice, cibule 1,7

119 Kč

13. Calzone Taverna – plněná kapsa
mozzarella, šunka, vejce, žampiony 1,3,7

119 Kč

14. Calzone Palermo – plněná kapsa
mozzarella, kuřecí maso, špenát, čerstvá rajčata 1,7

119 Kč

15. Al tonno
rajčat. šťáva, mozzarella, tuňák, cibule, česnek 1,4,7

119 Kč

16. Frutti di mare
rajčat. šťáva, mozzarella, plody moře 1,2,4,7,14

119 Kč

Jednotná cena pro všechny pizzy platná v okénkovém provozu s sebou
17. Speciale
rajčat.šťáva, mozzarella, pikantní italský salám, šunka, artyčoky, zelené olivy, cibule 1,7

119 Kč

18. Florida
rajčat.šťáva, mozzarella, šunka, ananas 1,7

119 Kč

19. Melanzane
rajčat.šťáva, mozzarella, nakládaný grilovaný lilek s česnekem 1,7

119 Kč

20. Puzzolente
smetana, mozzarella, tvarůžky, slanina, salám, špenát, cibule 1,7

119 Kč

21. Quatro formaggi
rajčat.šťáva, mozzarella, gorgonzola, eidam, parmezán 1,7

119 Kč

22. Prosciutto crudo
rajčat.šťáva, mozzarella, prosciutto crudo 1,7

119 Kč

23. Gerano
smetana, mozzarella, šunka, čerstvá rajčata, posypaná parmezánem, čerstvá bazalka 1,6,7

119 Kč

24. Vegetariana
rajča.šťáva, mozzarella, brokolice, kukuřice, paprika, cibule 1,7

119 Kč

25. Pepe verde
rajčat.šťáva, mozzarella, šunka, kukuřice, cibule, nakládaný zelený pepř 1,7

119 Kč

26. Santa lucia
rajčat.šťáva, mozzarella, šunka, salám, anglická slanina 1,7

119 Kč

27. Genova
rajčat.šťáva, mozzarella, pikantní italský salám, žampiony, cibule 1,7

119 Kč

28. Casalinga
rajčat.šťáva, mozzarella, kuřecí maso, listový špenát, česnek 1,7

119 Kč

29. Luciano forte
rajčat.šťáva, mozzarella, listový špenát, cibule, šunka, vejce, peperoncino 1,3,7

119 Kč

30. Al fuoco
rajčat.šťáva, mozzarella, pikantí salám Ventricina, tvarůžky, feferonky, česnek 1,7

119 Kč

31. Bianca Funghi porcini
smetana, mozzarella, restované lesní hřiby s česnekem 1,7

119 Kč

Pizza – kostičky
pizza tyčinky, oregano, olivový olej 1

65 Kč

30g ingredience dle vašeho přání

20/40 Kč

