MENU
SALÁTY A NAŠE SPECIALITY
Salát caprese 7
100 g mozzarelly, cherry rajčata, čerstvé listy bazalky, olivový olej, rukola

169 Kč

Salát s kozím sýrem a marinovanou červenou řepou 7,8
100 g kozího sýru, rukola, marinovaná pečená červená řepa,
dýňová semínka, espuma

179 Kč

Salát Caesar 1,4,7
100 g kuřecích prsou, slanina, římský salát, parmazán,
krutony, domácí dressing (bez masa 149 Kč)

189 Kč

Salát s avokádem a grilovaným kuřecím masem
100 g kuřecích prsou, grilované cukety a cherry rajčata,
směs salátů, avokádo, bazalkové pesto (bez masa 159 Kč)

195 Kč

Salát s vepřovou panenkou a pečenými paprikami 10
100 g vepřové panenky, směs salátů, pečené papriky,
medovo-hořčičný dressing

199 Kč

Avokádový salát s krevetami a mangem 2
100 g krevet, avokádo, směs salátů, mango, cherry rajčata

239 Kč

Hovězí carpaccio 1,7
80 g hovězího carpaccia, olivový olej, parmazán, rukola,
limetka, bageta

199 Kč

Hummus s proužky čerstvé zeleniny 1,5,8,9,11
domácí hummus, olivy, okurka, mrkev, řapíkatý celer, kváskový chléb

149 Kč

POLÉVKY
malá polévka (200 ml)
velká polévka (400 ml)
dnešní nabídku polévek najdete na baru anebo Vám ji sdělí obsluha

49 Kč
69 Kč

RISOTTO
Smetanové risotto s houbami 7
rýže, smetana, houby, parmazán

179 Kč

Risotto s vepřovou panenkou 7
100 g vepřové panenky, rýže, sušená rajčata, parmazán, rozmarýn

195 Kč

ČERSTVÉ TĚSTOVINY
Čerstvé těstoviny z pravé semoliny odebíráme z chráněné dílny Pasta fidli
Čerstvé těstoviny s pikantním pestem 1,3,7,8
spaghetti alla chitarra, jemně pikantní pesto ze sušených rajčat,
rukola, Pecorino

179 Kč

Čerstvé těstoviny s uzeným lososem 1,3,4,7
50 g uzený losos, spaghetti alla chitarra, cherry rajčata, špenát,
ricotta, smetana

209 Kč

Čerstvé těstoviny aglio olio e pepperoncino s krevetami 1,2,3,7
100 g krevet, spaghetti alla chitarra, olej, česnek, chilli

219 Kč

Tagliatelle s vepřovou panenkou 1,3,7
100 g vepřové panenky, omáčka z rajčat, smetany a bazalky, Pecorino

225 Kč

Ravioli plněné ricottou a bazalkou 1,3,7
podávané s grilovanými cuketami, cherry rajčaty a bazalkou

185 Kč

Gnocchi se sušenými rajčaty, rukolou a olivami 1,3,7
sušená rajčata, olivy, rukola

179 Kč

Gnocchi s kuřecím masem a špenátem 1,3,7
100 g kuřecího masa, špenát, domácí sýrová omáčka, parmazán

189 Kč

Gnocchi s kuřecím masem a houbami 1,3,7
100 g kuřecího masa, houby, domácí sýrová omáčka, parmazán

189 Kč

VAFLE
Vafle s Nutellou a banánem 1,3,7,8
dvě vafle, banán, Nutella
Vafle s mascarpone a jahodami
dvě vafle, jahody, mascarpone

135 Kč
1,3,7

Vafle s mascarpone a jablky se skořicí 1,3,7
dvě vafle, jablka, skořice, mascarpone, šlehačka
DEZERTY, QUICHE, SENDVIČE
Naši širokou nabídku sladkých zákusků, koláčů, quichů
a sendvičů najdete ve vitríně u baru.

*informace o alergenech na vyžádání u obsluhy

135 Kč
135 Kč

