PŘEDKRMY
100 g Carpaccio Classico – hovězí svíčková ochucená bazalkovým pestem, parmezánem a olivovým olejem
100 g Tataráček z lososa s hoblinkami parmezánu, podávaný s opečeným toastem

129,129,-

100 g Carpaccio z červené řepy, kozím sýrem, rukolou a světlým toustem
2 ks Bruschetta al Pomodoro – rajčata, česnek, bazalka, parmezán, olivový olej
1 ks Mexická topinka – pikantní kuřecí nudličky se zeleninou na chlebové topince, sypané sýrem

109,89,89,-

POLÉVKA
Rajčatová Italská s parmezánem
Dle denní nabídky

PŘÍLOHY
150 g Vařené brambůrky

38,-

150 g Steakové hranolky

38,-

150 g Bramborové krokety

38,-

150 g Opečené brambory

38,-

150 g Dušený rýže

38,-

4 ks Bramboráčky se zelím

45,45,-

SALÁTY
250 g Šopský salát – barevné papriky, okurka, rajče, balkánský sýr, ledový salát ochucený olivovým olejem

89,-

350 g Chicken caesar salát – římské listy, restovaná kuřecí prsa, česnekový dresink, parmezán, krutóny

129,-

300 g Velký řecký salát – čerstvá zelenina, olivy, sýr Feta, oregano, olivový olej

129,-

HLAVNÍ JÍDLA

1 ks Dopečená bylinková bagetka
150 g Košíček čerstvého pečiva
50 g Domácí tatarská omáčka
50 g Česnekový dip z majonézy
50 g Kečup

49,25,28,25,25,19,-

DOMÁCÍ PIZZA
CLASSICO tomaty, sýr, šunka, rajčata

119,-

POLLO DI SPINACI tomaty, sýr, kuřecí maso, smetana, špenát, česnek, mozzarella

135,-

HAWAI tomaty, sýr, šunka, ananas, mozzarella

135,-

150 g Kuřecí prso s bylinkovým máslem podávané na grilované zelenině

149,-

SOMBRERO tomaty, sýr, slanina, česnek, chilli, kozí rohy, kukuřice

135,-

150 g Kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, přelitá smetanovou omáčkou

149,-

CAPRICCIOSA tomaty, sýr, šunka, žampiony, olivy

135,-

150 g Smažené kuřecí nebo vepřové řízečky

119,-

PROSCIUTO tomaty, mozzarella, parmská šunka

140,-

QUATI'RO FORMAGGIO tomaty, gouda, niva, hermelín, mozzarella

135,-

PIZZA CHLÉB s olivovým olejem a česnekem

89,-

DEZERTY
Teplý čokoládový dortík s vanilkovou zmrzlinou
Zmrzlinový pohár se šlehačkou
Denní nabídka zákusků a mražených nanuků značky Prima

69,49,-

2 ks Chicken Wrap – jemná pšeničná tortilla plněná kuřecím masem, šunkou a sýrem,
podávaná na ledovém salátě s rajčaty a jogurtovým dresinkem

129,-

200 g Dřevorubecký steak z krkovice na černém pivě a s restovanou cibulkou

145,-

200 g Vepřová kotleta na zelených fazolkách s restovanou slaninou a česnekem

155,-

200 g Špalíček vepřové panenky s brusinkami a švestkami

179,-

180 g Filátko z lososa na bílém víně

209,-

250 g Spaghetti Carbonara – slanina, vejce, smetana, parmezán

119,-

250 g Spaghetti Napoletana – olivový olej, česnek, rajčata, bazalka, parmezán

119,-

250 g Gnocchi s hříbky a kuřecím masem ve smetanové omáčce, sypané parmezánem

129,-

250 g Gnocchi al Salmone – losos, smetana, parmezán a petrželka

139,-

K PIVU A VÍNU
450 g UZENÁŘSKÁ MÍSA (pikantní klobása, šunka, slanina, hořčice, křen)

185,-

150 g Smažené cibulové kroužky

74,-

1ks

Ďáblova rolka – pikantní utopenec, čerstvý chléb

38,-

BEZMASÉ POKRMY

1ks

Nakládaný hermelín, čerstvý chléb

49,-

250 g Grilovaná čerstvá zelenina (paprika, žampiony, cherry rajčata, lilek, cuketa, cibule) s hoblinkami parmezánu 89,-

4ks

Bramboráčky s kysaným zelím

49,-

150 g Cheese, cheese-smažený hermelín a sýr gouda, domácí tatarská omáčka

77 g Bohemia Chips solené, paprikové

45,-

85 g Bohemia tyčinky solené

35,-

60 g Pražené horké mandle

49,-

100 g Arašídy

35,-

115,-

DĚTSKÁ JÍDLA
120 g Přírodní kuřecí plátek s vařeným brambůrkem

89,-

120 g Mickey Mouse – kuřecí řízečky s hranolkami a kečupem

89,-

100 g Štaflíkovi špagetky s rajčatovou omáčkou a sýrem

69,-

60 g Kešu

38,-

