Předkrmy
Gratinovaný lilek s rajčaty, mozzarellou a sýrem Grana Padano
174,Mozzarella “Buratta” na rukolovém salátku s lanýžovým medem
232,Bruschetta z domácího chleba s rajčaty, bazalkou a panenským olivovým olejem 145,Grilovaný kozí sýr v tyrolském špeku s polníčkem
215,Šunka “San Daniele” (60g) s ovocným tartarem
238,-

Polévky
Polévka Minestrone s bazalkovým pestem
Polévka dle denní nabídky

87,87,-

Saláty

(porce odpovídá velikosti hlavního jídla)
Míchaný listový salát s čerstvou sezónní zeleninou
Trhané listové saláty se sýrem Taleggio, medovým melounem,
jahodami a pomerančovým olejem
Míchaný listový salát s grilovanými krevetami na česneku a tymiánu
Listový salát se sezónní zeleninou, kuřecím masem (100g), pancettou a
zastřeným vejcem

174,232,268,232,-

Domácí těstoviny a risotto
Lasagne s boloňským masovým ragú
Rigatoni s restovanými rybami a mořskými plody na česneku, chilli a rajčatech
Tagliatelle s restovanou hovězí svíčkovou na česneku
se sušenými rajčaty a rukolou
Tortelloni plněné ricottou s restovanými rajčaty
na česneku s čerstvou bazalkou a hoblinami parmazánu
Spaghetti aglio olio peperoncino e pancetta – s česnekem, chilli a pancettou
Risotto s restovanou salsicciou, sušenými rajčaty, špenátem a kozím sýrem

232,284,245,232,174,232,-

Pečená masa a ryby
Grilovaný steak z hovězí svíčkové (200g) s caponatou a omáčkou demi-glace
Kachní prso v úpravě Sous-Vide (200g) s omáčkou z růžového pepře,
pečenou zeleninou a květákovým pyré
Cacciucco - dušené mořské ryby a korýši (300g) na víně
a kořenové zelenině s opečeným chlebem
Pečená vepřová panenka (200g) na bylinkách s císařskými lusky,
a karotkovým pyré
Grilovaný filet z tuňáka (150g) s pikantním bylinkovým olejem
a zeleninovými bramborami
Grilované kuřecí prso s kůží (200g) a pečenou červenou paprikou
na bílém víně

522,377,435,377,465,295,-

Pizza
Margherita (rajčatové sugo, mozzarella, bazalka)

174,-

Quattro formaggi (gorgonzola, mozzarella, parmazán, taleggio, rajčatové sugo)

232,-

Vegetariana (lilkový krém, žampióny, paprika, ricotta, cherry rajčata)

203,-

Margherita di bufala (mozzarella di bufala, cherry rajčata, bazalka)

232,-

Diavola (mozzarella, salsiccia napolitana, bazalka, rajčatové sugo)

203,-

San Daniele (šunka San Daniele, mozzarella, rukola, rajčatové sugo, bazalka)

261,-

Capricciosa (cuketa, mozzarella, dušená šunka, žampiony, rajčatové sugo)

232,-

Prosciutto cotto (dušená šunka, rajčatové sugo, mozzarella, bazalka)

203,-

Calabra (mozzarella, rajčatové sugo, salsiccia, paprika, pancetta, bazalka)

232,-

Salsiccia e rucola (salsiccia, rajčatové sugo, pecorino, mozzarella, rukola)

203,-

Tonno, olive e capperi (rajčatové sugo, tuňák, olivy, kapary, cherry rajčata,
červená cibule)

232,-

Napoletana (rajčatové sugo, ančovičky, mozzarella, kapary, cherry rajčata)

203,-

Valtelina (sušená hovězí kýta Bresaola, rajčatové sugo, rukola, Grana Padano) 261,Ai funghi (rajčatové sugo, mozzarella, bazalka, žampiony)

203,-

Quattro stagioni (mozzarella, dušená šunka, salsiccia, pečená paprika,
žampiony, rajčatové sugo)

261,-

Metrová pizza “Alforno“
Sestavte si metrovou pizzu na míru z naší nabídky
( maximum čtyři druhy pizzy )
1185,-

Focaccia
Rosmarino e aglio – s rozmarýnem a česnekem

87,-

Pomodorini e origano – s rajčaty a oregánem

116,-

Zucchine e Grana Padano – s cuketou a sýrem Grana Padano

87,-

Ricotta e pomodori secchi – s ricottou a sušenými rajčaty

116,-

Informace o alergenech obsažených v našich pokrmech jsou k nahlédnutí u obsluhy.

