Polední menu 11:00 - 15:00
K MENU

Saláty

Cioconat - italská horká čokoláda různé příchutě

29 Kč

Čaje LA VIA DEL TÉ různé příchutě

29 Kč

Domácí ledové čaje LA VIA DEL TÉ různé příchutě

29 Kč

DŽUS 100% JABLKO / JAHODA / GRAPEFRUIT / 0.20l

29 Kč

Rajčatový salát s cibulí 150g

39 Kč

Míchaný salát s rukolou 150g

39 Kč

Šopský salát 150g

45 Kč

Okurkový salát 150g

39 Kč

Mrkvový salát s citronovou šťávou 150G

39 Kč

Pondělí - 21.5.2018
Nápoj: Poctivá točená malinovka od Poděbradky 0,3l

29 Kč

Polévka: Čočková polévka s klobásou, domácí pečivo z naší pece

45 Kč

1. Vepřový řízek z pečeně s vařeným bramborem přelitým máslem, citron (200g)

129 Kč

2. Kuřecí plátek plněný sušenými rajčaty, přelitý přírodním sosem, hranolky (200g)

129 Kč

3. Fusilli „Pomodoro“ (kuřecí prsa, olivový olej, žampiony, čerstvá rajčata, brokolice, česnek, pepř) (200g)

129 Kč

4. Pizza „Hawai “ (tomato, mozzarella, šunka, ananas) (30cm)

129 Kč

5. Pizza „Pollo al Curry“ (smetana, mozzarella, kuřecí maso, curry, parmazán, pórek) (30cm)

139 Kč

6. Zapékané speciality - Gnocchi „Parma“ (bramborové noky s italskou slaninou, parmskou šunkou, česnekem,
loupanými rajčaty a smetanou, zapečené mozzarellou)

149 Kč

7. Medailonky z vepřové panenky zapečené s nivou, přelité přírodním sosem, hranolky (200g)

159 Kč

8. TIP KUCHAŘE - Burger Francese (mleté hovězí maso z mladého býčka, čedar sýr, karamelizovaná červená
cibulka, salát, dijonský dresing, hranolky) (200g)

159 Kč

9. Hovězí roštěná z mladého býčka s medovou krustou, opečený brambor (150g)

169 Kč

10. Spaghetti „Gamberetti“ (grónské krevety, bílé víno, česnek, tomato, smetana, petrželka) (200g)

179 Kč

11. TIP KUCHAŘE - Steak z tuňáka s grilovanou zeleninou (150g)

189 Kč

Úterý - 22.5.2018
Nápoj: Poctivá točená malinovka od Poděbradky 0,3l
Polévka: Cibulačka se sýrem, domácí pečivo z naší pece

29 Kč
45 Kč

1. TIP KUCHAŘE - Vepřové kousky s ananasem a mandlemi, rýže (200g)

129 Kč

2. Smažený hermelín se šunkou, vařený brambor, domácí tatarka

129 Kč

3. Spaghetti con fagioli e panchetta(restované zelené fazolky na slanině se smetanou a parmezánem) (200g)

129 Kč

4. Pizza „Capricciosa“ (tomato, mozzarella, šunka, žampióny) (30cm)

129 Kč

5. Pizza „Periferia“(smetana, mozzarella, vepřová panenka, hříbky na cibulce a slanině, petrželka)(30cm)

139 Kč

6. Krůtí steak se žampionovým přelivem,hranolky (200g)

149 Kč

7. Vepřová panenka na grilu se sázeným vejcem a slaninovým chipsem, vařené brambory (200g)

159 Kč

8. TIP KUCHAŘE - Burger chilli (mleté hovězí maso, chilli papričky, slanina, sýr čedar, smažená cibulka, chilli
majonéza, steak hranolky) (200g)

159 Kč

9. Hovězí roštěná z mladého býčka s marinovanými švestkami a zapečený s mozarellou, hranolky (150g)

169 Kč

10. Norský losos s citronovým pepřem, grilovaná zelenina (150g)

179 Kč

11. TIP KUCHAŘE - Grilovaný tuňák s grilovanou zeleninou a bazalkovým pestem (150g)

189 Kč

Středa - 23.5.2018
Nápoj: Poctivá točená malinovka od Poděbradky 0,3l
Polévka: Domácí bramboračka, domácí pečivo z naší pece

29 Kč
45 Kč

1. TIP KUCHAŘE - Grilovaná vepřová krkovička se slaninou a vejcem, hranolky (200g)

129 Kč

2. Plněná kuřecí prsa špenátem, hranolky (200g)

129 Kč

3. Fusilli „Parma“ (parmská šunka, rajčata, smetana ,parmazán a česnek) (200g)

129 Kč

4. Pizza „Quatro Stagioni “ (tomato, mozzarella, šunka, žampióny, olivy) (30cm)

129 Kč

5. Pizza „Palermo“(smetana, mozzarella, šunka od kosti, hermelín, brusinky) (30cm)

139 Kč

6. Hovězí nudličky Stroganov s rýží (150g) / Risotto „Manzo“ (nudličky z roštěné z mladého býčka , bazalka,
čerstvá rajčata, čerstvá chilli paprička, parmazán) (200g)

149 Kč

7. Šťavnatý steak z vepřové pečeně na grilu po středomořsku (olivy, kapary, sušená rajčátka, čerstvé oregano),
hranolky (200g)

159 Kč

8. TIP KUCHAŘE - Burger blue cheese (mleté hovězí maso, modrý sýr, slanina, rukola, cibulová marmeláda, BBQ
omáčka, steak hranolky) (200g)

159 Kč

9. TIP KUCHAŘE - Hovězí roštěná z mladého býčka s medovou krustou, opečený brambor (150g)

169 Kč

10. Spaghetti „Gamberetti“ (grónské krevety, bílé víno, česnek, tomato, smetana, petrželka) (200g)

179 Kč

11. TIP KUCHAŘE - Steak z tuňáka s grilovanou zeleninou (150g)

189 Kč

Čtvrtek - 24.5.2018
Nápoj: Poctivá točená malinovka od Poděbradky 0,3l
Polévka: Hovězí vývar s vejcem, masem a těstovinami , domácí pečivo z naší pece

29 Kč
45 Kč

1. TIP KUCHAŘE - Steak z krkovice s barbecue omáčkou, hranolky (200g)

129 Kč

2. Smažený sýr se šunkou, vařený brambor, domácí tatarka

129 Kč

3. Gnocchi „Prosciutto“(šunka, žampiony, smetana) (200g)

129 Kč

4. Pizza „Prosciutto“(tomato, mozzarella, šunka) (30cm)

129 Kč

5. Pizza „Quattro Salami“(tomato, mozzarella, mix italských salámů, feferonka) (30cm)

139 Kč

6. TIP KUCHAŘE - Salát s uzeným lososem a vejcem( ledový salát, uzený losos, domácí krutony, ančovičkový
dresing, kapary, vejce) / Hovězí nudličky Stroganov s rýží (150g)

149 Kč

7. TIP KUCHAŘE - Burger al Formaggio (mleté hovězí maso z mladého býčka, smažený sýr, rajčata, salát,
majonézový dresing, hranolky) (200g)

159 Kč

8. Vepřový steak s volským okem a pečeným bramborem(200g)

159 Kč

9. Risotto „Manzo“(nudličky z roštěné z mladého býčka, bazalka, čerstvá rajčata, čerstvá chilli paprička,
parmazán) (200g)

169 Kč

10. TIP KUCHAŘE - Hovězí roštěná z mladého býčka obalená v parmazánové krustě, podávaná se zelenými
fazolkami ve slanině (150g)

179 Kč

11. TIP KUCHAŘE - Norský marinovaný losos na lůžku z listových salátů, grilovaná zelenina (150g)

189 Kč

Pátek - 25.5.2018
Nápoj: Poctivá točená malinovka od Poděbradky 0,3l
Polévka: Minestrone (tradiční hustá italská zeleninová polévka s parmazánem), domácí pečivo z naší pece

29 Kč
45 Kč

1. TIP KUCHAŘE -Kuřecí prsíčko zapečené s hermelínem, hranolky (200g)

129 Kč

2. Vepřové ražničí, hranolky, domácí tatarka (200g)

129 Kč

3. Fusilli „Pancetta“(cibule, slanina, pancetta, tomato, chilli, sypané parmazánem) (200g)

129 Kč

4. Gnocchi „Prosciutto“(šunka, žampiony, smetana) (200g)

129 Kč

5. TIP KUCHAŘE - Pizza „Quattro tipi di formaggi cechi /čtyři druhy českých sýrů/“ (smetana, eidam, niva, gouda,
hermelín) (30cm)

139 Kč

6. Krůtí steak s fazolkami a slaninou, hranolky (200g)

149 Kč

7. Burger Francese (mleté hovězí maso, sýr čedar, karamelizovaná červená cibulka, salát, dijonský dresing,
hranolky) (200g)

159 Kč

8. Vepřová panenka plněná listovým špenátem, hranolky (200g)

159 Kč

9. Rumpsteak s marinovanými švestkami a zapečený s mozarellou, opečený brambor (150g)

169 Kč

10. Spaghetti „Gamberetti“ (grónské krevety, bílé víno, česnek, tomato, smetana, petrželka) (200g)

179 Kč

11. Steak z tuňáka s grilovanou zeleninou (150g)

189 Kč
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