Polévky - Le nostre zuppe
Crema di pomodoro

A:6,7,12

( domácí krémová polévka z rajčat s čerstvou bazalkou a trochou smetany )

45 Kč

Předkrmy - I nostri antipasti
Bruschetta al pomodoro

A:1,7,8,12

( opečený domácí chléb s rajčaty, česnekem, cibulí, oreganem a čerstvou bazalkou )

95 Kč

Bruschetta al verde A:1,7,8,12
( opečený domácí chléb s pestem, mozzarellou, cherry rajčaty,
parmskou šunkou )

115 Kč

Tartara di Salmone

A:1,4,7,8,12

( 80g tataráku z lososa ochuceného po italsku, dvě opečené ciabatty s bazalkovým
pestem)

149 Kč

Saláty - Le nostre insalate
Insalata Greca

A:7,12

( malý řecký salát - směs salátů, zelenina, sýr feta, olivy )

95Kč

Insalata di rucola,pomodorodini e parmiggiano A:7,10,12
( malý rukolový salát s cherry rajčaty, balasamico krémem a hoblinami parmezánu )

85 Kč

Insalata rucola pollo e miele

A:10,12

( směs salátů, sušená rajčata, rukola, olivy, plátky kuřecího masa,
medovo - hořčičný dressing)

165Kč

Insalata Cesare

A:1,7,12

(Římský salát s opečenými krutony, šťavnatým kuřecím prsem, grilovanou slaninnou,
česnekový dressing, parmezán )

160 Kč

Těstoviny - Le nostre paste

Spaghetti aglio olio e peperoncino A:1,3,12
(čerstvé špagety s čerstvými chilli papričkami, česnekem, olivovým olejem)

129 Kč

Spaghetti alla Carbonara A:1,3
(čerstvé špagety s restovanou pancettou, čerstvým žloutkem, pepřem,
sypané parmezánem)

145 Kč
Spaghetti Bolognese A:1,3,7
( čerstvé špagety s ragů z hovězího masa, drcenými rajčaty a parmezánem )

159 Kč

Spaghetti pollo e spinaci A:1,3,7,12
(čerstvé špagety s kuřecím masem, špenátem, česnekem,
olivovým olejem, sypané parmezánem)

145 Kč

Spaghetti al Cartoccio

A:1,2,3,6,12,14

(625g čerstvé špagety s plody moře- všemi druhy, cherry rajčaty,
česnekem, b.vínem a petrželí )

245 Kč

Spaghetti alle Vongole

A:1,3,14

(čerstvé špagety s Vongole mušlemi, b.vínem, petrželí, česnekem a olivovým
olejem-lehce pikantní)

210 Kč
Spaghetti gamberi, zucchine e pomodorini

A:1,2,3,6,12,

( čerstvé špagety s argentýnskými krevetami, cuketou, cherry rajčaty, b.vínem, česnekem
a petrželí )

239 Kč

Těstoviny - Le nostre paste
Fusilli ai 5 formaggi

A:1,3,6,7,12

( čerstvé fusilli, gorgonzola,eidam, mozzarella, scamorza, parmezán)

150 Kč

Fusilli tonno e olive A:1,2,3,7,12
( čerstvé fusilli s tuňákem, olivami, cibulí, petrželí a parmezánem )

165 Kč

Fusilli alla Putanesca

A:1,2, 3,7,12

(čerstvé fusilli s ančovičkami, olivami, kapary, rajčaty, feferonkami, petrželí, Grana
Padano)

160 Kč

Lasagne
Lasagne al forno

A:1,3,6,7,12

(čerstvé gratinované lasagne s ragů z hovězího masa, drcenými rajčaty, smetanou a
mozzarellou )

155 Kč

Noky - I nostri gnocchi
Gnocchi pollo e funghi porcini

A:1,6,7,12

( čerstvé noky, hříbky, kuřecí maso, smetana, parmezán )

155 Kč

Gnocchi verdi salmone e spinaci

A:1,4,6,7,12

( čerstvé zelené noky, losos, česnek, špenát, smetana )

175 Kč

Gnocchi Italiani A:1,7,8,12
( čerstvé zelené noky, domácí bazalkové pesto, cherry rajčata, parmezán)

160 Kč
Gnocchi alla Sorrentina A:1,3,6,7,12
(zapečené čerstvé noky s omáčkou z rajčat, bazalka, mozzarella, Grana Padano)

145 Kč

Speciality
Petto di pollo in crosta di prosciutto crudo
( 150g kuřecích prsou plněných mozzarellou, v kabátku z parmské šunky a rozmarýnu s
fazolkami se slaninou )

189 Kč

Filetto di maiale con tirolese, funghi e pomodorini
( 150g vepřové panenky s žampiony, tyrolskou šunkou, cherry rajčaty, b.vínem,
brambory s mozzarellou, bylinkami a parmezánem )

259 Kč

Salmone alla griglia
( 150g lososa na grilu s rukolovým salátem s cherry rajčaty,balsamico cremem,
hoblinami parmezánu )

270 Kč

Filetti dello Chef
( 150g filet z Pražmy připraven dle nálady šéfkuchaře )

260 Kč
cena dle skutečné váhy, každých 10g navíc = 10 Kč

Gamberoni rossi Argentini alla griglia
( 5 ks červených argentinských krevet na grilu s česnekem, malým salátem z rukoly,
kousky pomeranče, cherry rajčaty,balsamico, citrónem,tzaziki )

339 Kč
lze přiobjednat krevety navíc, 1ks = 60 Kč

Dětská jídla – Per i bambini
Pollo e patatine
( 150g grilovaných kuřecích prsou s hranolcmi)

125 Kč

Spaghetti Pomodoro
( 200g čerstvé špagety s rajčatovou omáčkou, parmezán)

110 Kč

Pizza Prosciutto
(Φ 26, sugo, mozzarella, šunka)

85 Kč

Pizza Topolino
(Φ 26 sugo, mozzarella, šunka, salám)

95 Kč

Dětská jídla lze objednat pouze dětem

Dezerty - Dessert
Panna cotta con frutti di bosco A:7,12
(panna cotta s lesním ovocem a domácí šlehačkou)
85 Kč
Souffle al cioccolato

A:1,3,7
( souffle se zmrzlinou a domácí šlehačkou)

89 Kč
Dezert dle denní nabídky

Přílohy - Contorni
200g

Opečené brambory
Opečené brambory s rozmarýnem
Opečené brambory s česnekovým dipem
Vařené brambory
Grilovaná zelenina
Grilovaná kukuřice
Fazolky se slaninou
Hranolky
Rýže Arborio
Ciabatta ( domácí chléb 4 ks )
tatarka/kečup
Aurora omáčka
Hříbková omáčka

34 Kč
36 Kč
45 Kč
38 Kč
65 Kč
60 Kč
65Kč
38 Kč
35 Kč
25Kč
19 Kč
55 Kč
55 Kč

Doplatky
100g kukuřice, rukola, žampiony
50g špenát, paprika
100g šunka, slanina, salám, pikantní salám,olivy
50g hříbky
miska parmezánu
100g kuřecí maso
5ks tygří krevety bez hlavy
1ks argentýnská kreveta
100g prosciutto crudo
chilli paprička
smetanový základ
opečená ciabatta 2ks
krabice/box
alobal

15 Kč
25Kč
30Kč
45 Kč
50 Kč
55Kč
110Kč
60 Kč
70 Kč
5 Kč
10 Kč
22 Kč
11 Kč
4 Kč

Pizzy Φ32cm - Le nostre pizze
1. Pizza pane (pizza chléb s česnekem a tzaziky)
2. Marinara (sugo, česnek, olivový olej)
3. Margherita (sugo, mozzarella, pepř, bazalka, olivový olej)
5. Funghi (sugo, mozz, žampiony)
6. Prosciutto (sugo, mozz, šunka)
7. Salame (sugo, mozz, salám)
8. Hawai (sugo, mozz, šunka, ananas)
9. Diavola (sugo, mozz, italský pikantní salám)
10.Torino (sugo, mozz, šunka, salám)
11. Quatro formaggi (sugo, mozz, gorgonzola, eidam,parmezán)
12. Cinque formaggi (sugo, mozz, gorgonzola, eidam, parmezán,

70 Kč
85 Kč
110Kč
115Kč
115Kč
110 Kč
130 Kč
120Kč
140 Kč
145Kč
155Kč

scamorza)

13.Quatro stagioni (sugo, mozz, bazalka, žampiony, šunka,

125 Kč

salám)

14. Ortolana (sugo, mozz, brokolice, česnek, cuketa, paprika,

145 Kč

žampiony)

15. Capricciosa (sugo, mozz, šunka, žampiony, olivy, artyčoky)
16. Campana (sugo, mozz, šunka, žampiony)
17. Buongustaio (sugo, mozz, gorgonzola, italský pikantní salám,

155 Kč
135 Kč
160 Kč

žampiony)

18. Filetto (sugo, mozz, cherry rajčata, parmezán, bazalka,

125Kč

olivový olej)

19. Firenze (sugo, mozz, gorgonzola, rukola)
20. Italiano (sugo, mozz, parmská šunka, parmezán, rukola)
21. Tonno e cipolla (sugo, mozz, tuňák, cibule)
22. Al salmone (sugo, mozz, losos, česnek)
28. Dello Chef (mozz, smetana, šunka, žampiony,parmezán,

140Kč
160Kč
155Kč
175 Kč
155 Kč

bazalka, oliv. olej)

36. Bolognese (sugo, mozz,paprika, bolonská omáčka, chilli papričky,

169 Kč

parmezán)

37. Mexico (sugo, mozz,slanina,fazole,cibule,vejce,chilli)

155 Kč

Speciální Φ32cm – Pizze Speciali
4. Margherita DOC (sugo, bufalo mozzarella, bazalka, oliv. olej)
23. Cocktail (sugo, mozz, ledový salát, cocktail.dressing, krevety)
24.Fresca (sugo, mozz, ledový salát, majonéza, parmská šunka)
25.Tirolese (sugo, mozz, špek, francouzský sýr, žampiony)
26.Involtino (sugo, mozz, parm. šunka, sýr Philadelphia,

170Kč
165Kč
155Kč
165Kč
165 Kč

cherry rajčata, bazalka)

27.Pesto (domácí pesto, cherry rajčata, parmezán, bazalka)
29. Da vinci (niva, žampiony, slanina, restovaná cibule,

160 Kč
155 Kč

smetana)

30. India (curry, smetana, kuřecí maso, hrášek)
31. Frutti di mare ( sugo, mozz, česnek, dary moře )
32. Calzone (kapsa – sugo, mozz, šunka, žampiony, olivy)
33. Michelangelo (mozz, cuketa, losos, česnek,

145 Kč
235 Kč
155 Kč
175 Kč

sýr Philadelphia)

34. Bandiera dell Italia (domácí pesto, sugo, mozz, parmská šunka,

180 Kč

sušená rajčata, bazalka, parmezán)

35. Popeye (mozz, smetana,špenát, vejce, slanina, cibule)
38. Arlecchino (sugo, mozz,kuřecí maso,česnek,brokolice)
39. Fungaia (mozz, smetana,žampiony,hříbky,salsiccia,

160 Kč
159 Kč
205 Kč

sýr Philadelphia,rukola)

40. Sultano (mozz, smetana,šunka,tunák,cibule)
41. Gamberi e spinaci (sugo, mozz,rajčata,špenát,krevety,česnek)

" La pizza si mangia con le mani
.....Chef Poliseno Gianmarco.....Grazie "
" Pizza by se měla jíst rukama
.....děkuji.....šéf Poliseno Gianmarco "

175 Kč
180 Kč

Nealkoholické nápoje
Bevande nonalcoholiche
Pepsi
0,25l Pepsi light
0,25l Mirinda
0,25l 7UP
0,25l Tonic
0,25l Ginger ale
0,25l Italské džusy Santal (dle nabídky)
0,25l Toma džus (dle nabídky)
0,33l Toma natura (neperlivá, jemně perlivá)
0,25l Citronáda (domácí)
0,25l Zázvorová limonáda (domácí -sezónní )
0,5l Ledový zelený čaj s mátou a limetkou (domácí)
0,5l Ledový ovocný čaj s citrusy a pomerančem (domácí)
0,25l

32Kč
32Kč
32 Kč
32Kč
32 Kč
32Kč
40Kč
32Kč
23 Kč
45Kč
52 Kč
55Kč
55Kč

(doba přípravy 15 minut)
0,3l
0,5l
1l

Nealko Mojito
Džbán kohoutkové vody s citrusy
Karafa kohoutkové vody s citrusy

60 Kč
30Kč
50Kč

Káva, Teplé nápoje
Caffe, Bevande calde
Espresso (Marcafe)
Espresso lungo
Ristretto
Cappuccino
Jumbo Cappuccino (velké – s dvojitou dávkou kávy)
Latte Macchiato
Vídeňská káva
Turecká káva (Marcafe )
Čaje sypané (dle nabídky) - konvička
Čaj z čerstvé máty nebo zázvoru - konvička
Horká čokoláda (dle nabídky)
Horký džus 0,25l (dle nabídky)
Frappe Caffe (ledové)
Ovocné Frappe (ledové- sezónní)
Svařené víno 0,2l
Hot Kingswood
Med

39 Kč
39Kč
39Kč
52Kč
68 Kč
55Kč
42 Kč
36 Kč
55 Kč
60Kč
55 Kč
42 Kč
55Kč
55 Kč
60Kč
45 Kč
10 Kč

Můžeme Vám připravit i kávu bez kofeinu (Marcafe)

Pivo - Birra
0,3l Pilsner

Urquel - čepované
0,5l Pilsner Urquel - čepované
0,5l Birell světlý (nealkoholické pivo- lahvové)
0,5l Birell polotmavý (nealkoholické pivo - lahvové)

26Kč
38 Kč
30Kč
30 Kč

0,4l Kingswood – jablečný Cider-lahvový

39 Kč

Alkoholické nápoje
Bevande alcoholiche
0,04l Ramazzotti

Amaro

0,04l Sambuca
0,04l Grappa

Barrique ( zlatá )
0,04l Grappa Pinot Nero ( bílá )
0,04l Fragoli ( jahodový )
0,04l Limoncello ( citronový )
0,04l Finlandia
0,04l Havana Club
0,04l Fernet Branca
0,04l Cynar
0,1l Campari

55Kč
55 Kč
80Kč
80 Kč
60Kč
65Kč
55Kč
50 Kč
65 Kč
65Kč
55 Kč

Míchané nápoje - Cocktail
Cuba libre (0,04 l bílý rum, pepsi, limetka)
Mojito (0,04l bílý rum, limetka, máta, třtin.cukr,soda)
Mojito xxl (0,08l bílý rum, limetka, máta, třtin.cukr, soda)
Spritz (Aperol, sekt, soda, pomeranč)

85 Kč
90 Kč
160 Kč
95 Kč

Rozlévaná vína - Vino al bicchiere
0,1l Bílé

víno ( dle nabídky)
0,1l Červené víno (dle nabídky)
0,1 lRůžové víno (dle nabídky)
0,1l Lambrusco bílé (sladké šumivé víno)
0,1l Lambrusco červené (sladké šumivé víno)
0,1l Cinzano Bianco (desertní víno)
0,1l Cinzano Rosso (desertní víno)
0,1l Cinzano Extra dry (desertní víno)
0,1l Rosso Nobile (sladké čokoládové víno-červené)

30 Kč
30Kč
30Kč
25Kč
25Kč
55 Kč
55Kč
55 Kč
30 Kč

Vinný lístek - Carta dei Vini
Bílá vína - Vino bianco
0,75l Lugana Maiolo A:12 suché
* Vinařství Estate Provenza – Ca Maiol , leží v srdci zóny známé jako
“Lugana“ velmi blízko poloostrova Simione, 1 km od jezera Lago di Garda v severní
Itálii. Příběh tohoto vinařství sahá hluboko do minulosti a rok založení 1710 je
vytesán na vstupní dveře hlavní budovy.
* Víno: světle zářivé žluté barvy, vůně je jemná s tóny mandlí. Suchá, delikátní a
svěží chuť s aroma mandlí a jablek, s mírně slaným minerálním závěrem.
* Doporučujeme k mořským plodům s těstovinami, k rizotu a k dušeným rybám.

590 Kč

0,75l Le Dolci Colline Prosecco D.O.C. A:12 suché, šumivé
Barva bílého zlata. Bohaté perlení vytvářející příjemnou krému v ústech. Středně
intenzivní aroma s jemnými tóny sušených květů, v pozadí se objevují tóny pečeného
jablečného koláče. Osvěžující ovocitá chuť s kratším závěrem, kde se objevuje tón
grapefruitu. Doporučujeme jako aperitiv, nebo k lehčím kanapkám

360 Kč

0,75l Pinot Grigio Ca Ernesto A:12 suché
Bílé suché víno z oblasti Trentina, žluto zelená svěží barva.
Vůně meruněk a bobulovitého ovoce, chuť zralého velkého ovoce s tóny manga ,
letních květin.
Výborně doplní pokrmy z kuřecího masa, zeleninové saláty a pizzu, těstoviny se
smetanou.
Oblast Trentino je svými odrůdovými víny a vlivem Rakouské minulosti proslulá
svěžími víny s ovocným charakterem, která si získávají stále nové obdivovatele.

260 Kč

0,75l Tessuto Falanghina A:12 suché
-barva vína slámově žlutá se zlatými odlesky
- vůně dozrávajících broskví, ananasu, květinového medu

-chuť jemná, delší, do které se mile přenáší tóny vůní se svěží kyselinkou na závěr
Hodí se k čerstvým sýrům, smaženým jídlům a marinovaným rybám.

280 Kč

Vinný lístek - Carta dei Vini
Červená vína - Vino rosso
0,75l Chianti A:12(Itálie - Toscana) suché
Hlavní odrůdou Chianti je Sangiovese, zbytek odrůd tvoří Canaiolo,
Trebbiano a do 10 % Cabernet Sauvignon. Víno je temně syté červené barvy,
má ovocné aroma, ve kterém ucítíte stopy třešní. Hodí se k pečenému a
grilovanému červenému masu.

260 Kč

0,75l

Fragolino rosso A:12 (Itálie-Veneto) sladké- šumivé

Ovocné perlivé víno se vyrábí z hroznů z oblasti Veneto (Benátsko) . Má
charakteristickou rubínově červenou barvu,příjemně sladkou, ovocnou chuť a
výraznou vůni s tóny lesních jahod. Ideální k dezertům a sladkostem. Je také
vynikající aperitiv.

199 Kč

0,75l Tessuto Primitivo A:12 suché
- výrazná temně granátová barva
-vůně červených třešní, dotyk kakaa a orientálního koření
- chuť přezrálých černých třešní, marasky , hořké čokolády a višně s příjemnými taniny
v závěru
-doporučujeme k dušenému masu, grilovanému hovězímu a tvrdým sýrům
Víno bylo 6 měsíců ve velkých dřevěných sudech, které mu propůjčily harmonii a
krásný dlouhý sametový závěr. Víno z odrůdy Primitivo.

310 Kč

0,75l

Negroamaro Luna A:12 (Itálie – Puglia) suché

Víno má hlubokou, temně purpurovou barvu, jeho pronikavá mnohovrstevná vůně
evokuje drobné ovoce a lesní plody charakteristické pro portské. Na patře
působí teple a sametově s hebkým pohlazením sladkým santalovým dřevem a
elegantním odchodem..

490 Kč

0,75l Rosso Nobile al Cioccolata A:12 sladké
Sladké červené aromatizované víno s intenzivním aroma čerstvého ovoce s jemným
dotekem vanilky v kombinaci s chutí nejkvalitnější čokolády. Chuť je sladká,
plná a příjemně lahodná. Elegantní víno s velmi výraznou vůní čokolády.
Doporučujeme podávat k čokoládovým dezertům nebo samostatně.

180 Kč

Rozlévané Rosso Nobile

0,1 l

30 Kč

