Polévky 0,35l
Tomatová polévka s mozzarellou a bazalkou
Smetanový krém z lesních hříbků

55,55,-

(k polévce podáváme opečené pečivo)

Palačinky
2 ks Palačinky s Nutellou, banánem a šlehačkou
2 ks Palačinky s mascarponem a hork.malinami
2 ks Palačinky s Nutellou a mascarponem
2 ks Palačinky s ořechy, medem a mascarponem

99,109,109,109,-

Dezerty
Tiramisu
Panna Cotta, Čoko mousse, Cheesecake s hruškou, dezerty dle denní nabídky
Domácí dort

55,59,75,-

Poháry
Horká láska-zmrzlina(vanilková), horké maliny, šlehačka

95,-

Maso na grilu 150 g
Prsa na grilu s bylinkovým máslem, míchaný salátek, opečené toasty
Prsa na grilu s prosciuttem a hoblinkami parmazánu, mích.salátek, opeč.toasty
Prsa na grilu zapečená šunkou a mozzarell., cherry rajčátka, salátek,opeč.toasty

Panenka na barevném pepři se smetanou, opečené pečivo
Medailonky z panenky na zeleninovém salátku
Panenka na lesních houbách se smetanou, opečené toasty
Doporučujeme: Dressing - 1000 ostrovů

199,199,199,229,229,229,-

25,-

Těstoviny 270 g
(tagliatelle fresh)

Carbonara - pancetta, smetana, česnek, parmazán mix
Prosciuttto crudo&rukola - parmská šunka, smetana, česnek, rukola,
bazalka, parmazán mix
Tagliatelle "BB" - restované kuřecí prsíčka 100 g, žampióny, smetana,
česnek, parmazán mix, salát mix
Siciliana - rajčata, česnek, bazalka, bílé víno, parmazán mix
Tagliatelle Salmone- losos 80g, bílé víno, smetana, česnek, parmazán mix
Tagliatelle se špenátem a kuřecím masem 80 g - špenát, česnek,
smetana, parmazán mix
Tagliatelle se salsicia klobásou, rajčaty, pórkem, cibulí, česnekem,
vínem, parmazán mix
Tagliatelle aglio&olio-feferony, česnek, olivový olej, parmazán mix

159,189,195,159,189,189,179,139,-

Zapečené těstoviny 230 g
Quattro Formagi s angl.slaninou, nivou, uzeným sýrem, hermelínem a mixem sýrů
Spinaci - kuřecí prsa 80 g, listový špenát, smetana, česnek, mix sýrů
Salsicia pikante s italskou klobásou, rajčaty, cibulí, česnekem a
mixem sýrů

185,185,185,-

Tortilly 250 g
Tortilla s prosciuttem,kuř.masem,salátkem a hermelínem,dressing
Tortilla se slaninou a panenkou na grilu, salátkem, cibulkou a uz.sýrem, dressing
Tortilla s kuřecím masem, salsicia klobása pikantní, salátkem, cherry rajčaty
a mozzarellou, dressing
Tortilla Vegetariana - dressing, rajčata, paprika, salát mix, hermelín, niva, sýr

179,179,179,159,-

&

