Polední menu 11:00 - 15:00
K MENU

Saláty

Juice jahoda, ananas, hruška, černý rybíz, pomeranč, multivitamín 0.2l

29 Kč

Čaje LA VIA DEL TÉ různé příchutě

29 Kč

Domácí ledové čaje LA VIA DEL TÉ různé příchutě

29 Kč

Rajčatový salát s cibulí 150g

45 Kč

Míchaný salát s rukolou 150g

45 Kč

Šopský salát 150g

45 Kč

Okurkový salát 150g

45 Kč

Mrkvový salát s citronovou šťávou 150G

45 Kč

Pondělí - 18.2.2019
Nápoj: Poctivá točená malinovka od Poděbradky 0,3l

29 Kč

Nápoj: Točená Kofola 0.3l

36 Kč

Polévka: Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi , domácí pečivo z naší pece

45 Kč

1. TIP KUCHAŘE - Přírodní kuřecí prsíčka plněná šunkou a sýrem, šťouchaný brambor (200g)

139 Kč

2. Smažený hermelín, vařené brambory, domácí tatarka

139 Kč

3. Gnocchi „Forno“ (kuřecí prsa, špenát, sýrová omáčka) (200g)

139 Kč

4. Pizza „Pancetta“ (tomato, mozzarella, slanina, cibule, vejce) (30cm)

139 Kč

5. Pizza„Pollo“ (smetana, mozzarella, kuřecí maso, brokolice, žampióny, česnek) (30cm)

139 Kč

6. TIP KUCHAŘE - Hovězí nudličky Stroganov s rýží (150g) _ Spaghetti „Al Capone“(nudličky z roštěné z mladého
býčka, cibule, smetana, worcester) (200g)

159 Kč

7. Vepřová panenka s hořčičnou omáčkou, opečený brambor (200g)

159 Kč

8. TIP KUCHAŘE - Cheeseburger (mleté hovězí maso z mladého býčka, čedar, slanina, restovaná cibule, rajče,
hořčice, kečup, hranolky) (200g)

159 Kč

9. Top blade steak (Hovězí loupaná plec) se šunkou a sázeným vejcem, hranolky (150g)

169 Kč

10. Hovězí roštěná z mladého býčka se šunkou a sázeným vejcem, hranolky (150g)

179 Kč

11. Filet z tresky na grilované zelenině (150g)

189 Kč

Úterý - 19.2.2019
Nápoj: Poctivá točená malinovka od Poděbradky 0,3l

29 Kč

Nápoj: Točená Kofola 0.3l

36 Kč

Polévka: Jemný hráškový krém s krutony, domácí pečivo z naší pece

45 Kč

1. TIP KUCHAŘE - Pikantní vepřové nudličky na medu s rýží (200g)

139 Kč

2. Grilovaná krkovička se slaninou a vejcem, hranolky (200g)

139 Kč

3. Pasta Divella „pollo e funghi“ (smetanová omáčka s čerstvými žampiony a kuřecím masem) (200g)

139 Kč

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

139 Kč

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

139 Kč

6. Hovězí nudličky Stroganov s rýží (150g) / Risotto „Salmone“(norský losos, bazalka, čerstvá rajčata, čerstvá
chilli paprička, sypané parmazánem) (200g)

159 Kč

7. Medailonky z vepřové panenky na grilu s brusinkovou omáčkou, hranolky (200g)

159 Kč

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

159 Kč

9. Top blade steak (Hovězí loupaná plec) s BBQ omáčkou, opečený brambor (150g)

169 Kč

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

179 Kč

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

189 Kč

Středa - 20.2.2019
Nápoj: Poctivá točená malinovka od Poděbradky 0,3l

29 Kč

Nápoj: Točená Kofola 0.3l

36 Kč

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

45 Kč

1. TIP KUCHAŘE - Kuřecí plátek na grilu s bylinkovým máslem, hranolky (200g)

139 Kč

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

139 Kč

3. Risotto „Pollino“ (kuřecí maso, žampiony, česnek, brokolice, smetana) (200g)

139 Kč

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

139 Kč

5. Pizza „Sergino Tecchino“(smetana, mozzarella, listový špenát, česnek, slanina, kuřecí maso, niva) (30cm)

139 Kč

6. Hovězí nudličky Stroganov s rýží (150g) / Gnocchi „Carni“(nudličky z roštěné z mladého býčka, tomato,
nakládaná okurka, cibule, smetana sypané parmazánem)(200g)

159 Kč

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

159 Kč

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

159 Kč

9. Top blade steak (Hovězí loupaná plec) s houbovo - smetanovým přelivem, opečený brambor (150g)

169 Kč

10. Rumpsteak na zeleném pepři, opečený brambor (150g)

179 Kč

11. Filet z tresky na grilované zelenině (150g)

189 Kč

Čtvrtek - 21.2.2019
Nápoj: Poctivá točená malinovka od Poděbradky 0,3l

29 Kč

Nápoj: Točená Kofola 0.3l

36 Kč

Polévka: Polévka z hlívy ústřičné, domácí pečivo z naší pece

45 Kč

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

139 Kč

2. TIP KUCHAŘE - Smažený sýr plněný šunkou, vařené brambory, domácí tatarská omáčka

139 Kč

3. Spaghetti „Carbonara“ (slanina, smetana, žloutek) (200g)

139 Kč

4. Pizza „Peperoni“ (tomato, mozzarella, čerstvá paprika, salám, parmazán, česnek, bazalka, chilli)(30cm)

139 Kč

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

139 Kč

6. Risotto „Salmone“(norský losos, bazalka, čerstvá rajčata, čerstvá chilli paprička, sypané parmazánem) (200g) /
Hovězí nudličky Stroganov s rýží (150g)

159 Kč

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

159 Kč

8. TIP KUCHAŘE - Burger Bastard (mleté hovězí maso z mladého býčka, grilované rajče, čedar, karamelizovaná
cibulka, chilli majonéza, hranolky) (200g)

159 Kč

9. Top blade steak (Hovězí loupaná plec) se smetanovo-pepřovou omáčkou, hranolky (150g)

169 Kč

10. TIP KUCHAŘE - Rumpsteak s houbovo - smetanovým přelivem, opečený brambor (150g)

179 Kč

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

189 Kč

Pátek - 22.2.2019
Nápoj: Poctivá točená malinovka od Poděbradky 0,3l

29 Kč

Nápoj: Točená Kofola 0.3l

36 Kč

Polévka: Česnečka se šunkou a sýrem, chlebové krutony, domácí pečivo z naší pece

45 Kč

1. TIP KUCHAŘE - Kuřecí plátek plněný sušenými rajčaty, přelitý přírodním sosem, hranolky (200g)

139 Kč

2. Pikantní mexická masová směs s rýží (200g)

139 Kč

3. Gnocchi „Spinaci“( špenátové noky, kuřecí maso, listový špenát, česnek, smetana ) (200g)

139 Kč

4. Pizza „Milano“ (tomato, mozzarella, šunka, salám, oregáno, olivy) (30cm)

139 Kč

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

139 Kč

6. Spaghetti „Gamberetti“ (grónské krevety, bílé víno, česnek, tomato, smetana, petrželka) (200g) / Hovězí
nudličky Stroganov s rýží (150g)

159 Kč

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

159 Kč

8. TIP KUCHAŘE - Burger Bacon (mleté hovězí maso z mladého býčka, anglická slanina, čedar, kečup, hranolky)
(200g)

159 Kč

9. Top blade steak (Hovězí loupaná plec) zdobený vídeňskou cibulkou, opečený brambor (150g)

169 Kč

10. Hovězí roštěná z mladého býčka na grilu, bylinkové máslo, hranolky (150g)

179 Kč

11. TIP KUCHAŘE - Filátka ze pstruha s mandlovou krustou, vařené brambory (150g)

189 Kč
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