Polévky 0,4 l
Tomatová polévka s mozzarellou a bazalkou, smetana
Houbový smetanový krém
Česnekačka Speciál s tvarůžkou, vejcem a šunkou
(podáváme opečený toast)

55,55,55,-

Gnocchi
250 g Gnocchi s kuřecím masem na kari
250 g Gnocchi s kuřecím masem, rajčaty, česnekem a bazalkou

115,115,-

Těstoviny 250 g (tagliatelle fresh)
Carbonara - slanina, smetana, parmazán mix 30 g
Tagliatelle "Le Cafe" - restované kuřecí prsíčka 80 g, žampióny, smetana,
česnek, rukola, parmazán mix 30 g
Tagliatelle Salmone - losos 80 g, smetana, bílé víno, parmazán mix 30 g
Prosciutto crudo&rukola - parm.šunka, smetana, česnek, rukola,
parmazán mix 30 g
Tagliatelle se špenátem a kuřecím masem 80 g - špenát, česnek, kuřecí prsíčka 80 g,

159,179,185,179,179,-

smetana, parmazán mix 30 g

Tagliatelle se salsicia klobásou , rajčaty, pórkem, cibulí, česnekem,
vínem, parmazán mix
Tagliatelle aglio&olio -feferony, česnek, olivový olej, parmazán
Siciliana - rajčata, česnek, bazalka, bílé víno, parmazán mix

179,139,145,-

Zapečené těstoviny 250 g
Quattro Formagi s anglickou slaninou, nivou, uzeným sýrem, hermelínem
a mixem sýrů
Spinaci - kuřecí prsa 80 g, listový špenát, smetana, česnek, mix sýrů
Salami - italský salám, cibule, česnek, drcená rajčata, mix sýrů

185,185,185,-

Saláty 300 g + 120 g pizza pečivo
Rajčatový salát s mozzarellou a rukolou
(rajčata, mozzarella 100 g, šlehaná niva)
Italský salát s prosciuttem a olivami (rajčata, okurka, šunka 100 g,
prosciutto 50 g, cibule, olivy, mozzarella)
Řecký salát (míchaná zelenina, kuřecí prsíčka na grilu 100 g, balkánský
sýr 100 g, olivy)
Francouzský salát (kuřecí grilovaná prsíčka 100 g, zelenina, mix salátků,
rukola, parmazán)
Fitness salát (mix trhaných salátků a zeleniny, kuřecí prsíčka na grilu 100g,
ananas, jablko, balzamiko)

139,155,175,175,175,-

Výhodné menu 200 g
(možná změna přílohy)

Kuřecí medailonky na smetaně s mrkví, steakový brambor, salátek
Italský steak s prosciuttem a mozzarellou, steakový brambor, salátek
Přírodní kuřecí kapsa se šunkou a sýrem, steakový brambor, salátek
K výhodnému menu nápoj ZDARMA (pepsi, mirinda, 7Up)

199,199,199,-

Smažená jídla 180 g
Smažená kuřecí prsíčka
Smažený vepřový řízek
Smažený sýr s anglickou slaninou/šunkou
Smažený hermelín 120 g

139,129,95,99,-

Losos 150 g
Losos na bylinkovém másle, míchaný salátek, opečené toasty

239,-

Tortilly 250 g
Tortilla s prosciuttem,kuř.masem,salátkem a hermelínem,dressing
Tortilla s kuřecím masem, salsicia klobása pikantní, salátkem, cherry rajčaty
a mozzarellou, dressing
Tortilla Vegetariana - dressing, rajčata, paprika, salát mix, hermelín, niva, sýr

185,185,165,-

Vepřová panenka 150 g
Panenka na barevném pepři se smetanou, opečené toasty s česnekem
Medailonky z panenky na zeleninovém salátku

219,219,-

Vepřové maso 150 g
Kotlet se slaninou a fazolovými lusky, salátek
Kotlet na grilu a barevném pepři s prosciuttem, salátek, hranolky
Kotlet na grilu se šunkou a hermelínem, salátek, hranolky
Kotlet na lesních hříbkách a smetaně, steakový brambor

139,199,199,199,-

Přílohy k jídlům
200 g Steakové brambory
200 g Hranolky
200 g Bramborové dukátky
2 ks Chléb
200 g Vařený brambor s máslem
2 ks Topinky s česnekem
4 ks Toast s máslem a česnekem
150 g Kuskus se zeleninou

43,39,45,12,35,23,25,45,-

Dochucovadla
Tatarská omáčka
Ďábelská omáčka
Kečup
Zeleninová obloha 100 g

20,22,10,25,-

Smetana

10,-

