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

63,53,59,-

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

149,149,-

Palačinky
Palačinky s Nutellou a banánem a šlehačkou
1 ks 65,Palačinky s mascarponem, hork.malinami a šlehačkou 1 ks 69,Palačinky s Nutellou a mascarponem
1 ks 69,-

2 ks
2 ks
2 ks

115,125,125,-

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
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,

179,209,189,209,-

smetana, parmazán mix 30 g

Tagliatelle se salsicia klobásou , rajčaty, pórkem, cibulí, česnekem,
vínem, parmazán mix
Siciliana - rajčata, česnek, bazalka, bílé víno, parmazán mix

199,159,-

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

239,239,239,-

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)

165,189,175,215,-

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

229,229,229,-

Smažená jídla 180 g
Smažená kuřecí prsíčka
Smažený vepřový řízek
Smažený sýr s anglickou slaninou/šunkou 130 g

169,159,139,-

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

185,199,165,-

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

225,225,225,-

Přílohy k jídlům
je možno objednat pouze ke smaženému jídlu
200 g Steakové brambory
200 g Hranolky
200 g Bramborové dukátky
4 ks Toast s máslem a česnekem

48,44,52,25,-

Smažené hranolky 300 g (samostatně)

99,-

Dochucovadla
Tatarská omáčka
Ďábelská omáčka
Kečup
Smetana

20,22,10,10,-

