Předkrmy
Gratinovaný lilek s rajčaty, mozzarellou a sýrem Grana Padano
Tenké plátky Bresaoly (60g) s čerstvým avokádem, rajčaty Datterino a
hořčičným dresinkem
Gratinovaný kozí sýr s polníčkem a chutney z cantalupského melounu
Bruschetta z domácího chleba s rajčaty, červenou cibulí, olivami,
bazalkou a panenským olivovým olejem
Mozzarella Burrata s rajčaty Datterino, ligurskými olivami, bazalkovým
pestem a olivovým olejem

174,238,215,145,248,-

Polévky
Karotkový krém s mozarellou Burrata a dýňovým olejem
Polévka dle denní nabídky

87,87,-

Saláty
(porce odpovídá velikosti hlavního jídla)

Míchaný listový salát s čerstvou sezónní zeleninou
Listový salát s gratinovaným kozím sýrem, jahodami a maracujovým dresinkem
Fenyklový salát s grilovaným kuřecím masem (120g), pomerančem, praženými
piniovými oříšky a malinovým dresinkem
Míchaný listový salát s uzeným lososem (50g), ředkvičkami a plátky avokáda

174,225,238,268,-

Domácí těstoviny a risotto
Lasagne s boloňským masovým ragú
Risotto s bazalkovým pestem, salsicciou, cherry rajčaty, praženými piniovými
oříšky a mozzarellou Burrata
Spaghetti Aglio olio e peperoncino con pancetta
Gratinované domácí ravioly plněné ricottou s rajčatovou omáčkou a
čerstvou bazalkou
Tagliatelle s restovanou hovězí svíčkovou na česneku, sušenými
rajčaty a rukolou
Linguine s restovanými krevetami a artyčoky na chilli a česneku s čerstvou
petrželkou

232,248,174,254,255,284,-

Pečená masa a ryby
Grilovaný steak z hovězí svíčkové (200g) s šalotkovým demi glace a
špenátovými bramborami
Vepřová panenka (200g) špikovaná pancettou v úpravě Sous–Vide s omáčkou
z pečeného česneku, restovanými kapustičkami a baby karotkou
Grilované kuřecí prso s kůží (200g) špikované parmskou šunkou, sušenými
rajčaty a bramborovým pyré
Pečený steak z mečouna (150g) s citrónovou omáčkou, restovanou
zeleninou a bílými fazolkami
Grilované kachní prso (200g) s tymiánovou omáčkou na hnízdě domácích
tagliatelle s houbami Portobello a mladou cibulkou

522,377,295,465,377,-

Pizza
(na naši pizzu používáme mozzarellu fior di latte)
Margherita (rajčatové sugo, mozzarella, bazalka)

185,-

Quattro formaggi (gorgonzola, mozzarella, parmazán, taleggio, rajčatové sugo)

232,-

Vegetariana (lilkový krém, žampiony, paprika, cuketa, cherry rajčata)

203,-

Margherita di Bufala (mozzarella di bufala, cherry rajčata, bazalka)

245,-

Cefalú (rajčatové sugo, mozzarella, čerstvý špenát, citron, Grana Padano)

203,-

Diavola (mozzarella, salsiccia napolitana, bazalka, rajčatové sugo, chilli)

225,-

San Daniele (šunka San Daniele, mozzarella, rukola, rajčatové sugo, bazalka)

261,-

Capricciosa (cuketa, mozzarella, dušená šunka, žampiony, rajčatové sugo)

232,-

Prosciutto cotto (dušená šunka, rajčatové sugo, mozzarella, bazalka)

203,-

Calabra (mozzarella, rajčatové sugo, salsiccia, paprika, pancetta, bazalka, chilli)

232,-

Salsiccia e rucola (salsiccia, rajčatové sugo, pecorino, mozzarella, rukola)

203,-

Tonno, olive e capperi (rajčatové sugo, tuňák, olivy, kapary, cherry rajčata,
červená cibule)

261,-

Napoletana (rajčatové sugo, ančovičky, mozzarella, kapary, cherry rajčata)

203,-

Valtelina (sušená hovězí kýta Bresaola, rajčatové sugo, rukola, Grana Padano) 261,Ai funghi (rajčatové sugo, mozzarella, bazalka, žampiony)

203,-

Metrová pizza “Alforno“
Sestavte si metrovou pizzu na míru z naší nabídky
( maximum čtyři druhy pizzy )
1185,-

Focaccia
Rosmarino e aglio – s rozmarýnem a česnekem

87,-

Pomodorini e origano – s rajčaty a oregánem

116,-

Zucchine e Grana Padano – s cuketou a sýrem Grana Padano

87,-

Ricotta e pomodori secchi – s ricottou a sušenými rajčaty

116,-

Informace o alergenech obsažených v našich pokrmech jsou k nahlédnutí u obsluhy.

