•PIZZY
•050 Focaccia - 1 149,(pizza chléb s rozmarýnem a olivovým olejem)
•051 Lumpe - 1, 7 145,(rajčata, mozzarella, kuřecí maso, slanina, kukuřice, brokolice, česnek, oregano)
•052 Margherita - 1, 7 99,(rajčata, mozzarella, bazalka)
•053 Capricciosa - 1, 7 127,(rajčata, mozzarella, šunka, žampiony, bazalka)
•054 Šunková - 1, 7 119,(rajčata, mozzarella, šunka)
•055 Mafia - 1, 7 129,(rajčata, mozzarella, salám, slanina, beranní rohy, česnek, oregano, červená cibule) – pikantní
•057 Dolomiti - 1, 7 141,(rajčata, mozzarella, parmská šunka, gorgonzola, rukola)
•058 Quattro formaggi - 1, 7 157,(smetana, gorgonzola, parmazán, mozzarella, ricotta)
•059 Quattro salami - 1, 7 123,(rajčata, mozzarella, salám, slanina, klobása, šunka)
•060 Hawai - 1, 7 127,(rajčata, mozzarella, šunka, ananas)
•061 Salmone - 1, 4, 7 151,(smetana, mozzarella, losos, citron)
061 Salmone - 1, 4, 7 151,(smetana, mozzarella, losos, citron)
062 Messicana - 1, 3, 7 135,(rajčata, mozzarella, salám, cibule, vejce, feferonky)
063 Pancetta - 1, 7 129,(rajčata, mozzarella, slanina, žampiony)

•PIZZY
•064 Proscituto crudo - 1, 7 149,(rajčata, mozzarella, parmská šunka, bazalka)
•066 Brava - 1, 3, 7 139,(rajčata, mozzarella, slanina, parmazán, listový špenát, vejce, česnek, oregano)
•067 Vegetariana - 1, 7 136,(rajčata, mozzarella, listový špenát, kukuřice, plátky rajčat, černé olivy)
•068 Bolognese - 1, 7, 9 139,(rajčata, mozzarella, ragú, červená cibule)
•069 Rustica - 1, 7 159,(rajčata, mozzarella, kuřecí maso, gorgonzola, parmazán)
•070 Emiliano - 1, 4, 7 129,• •(smetana, mozzarella, tuňák, cibule)
•071 Proscituto e olive - 1, 7 127,(rajčata, mozzarella, šunka, olivy)
•072 Cipolla - 1, 7 129,(rajčata, mozzarella, klobása, cibule, olivy, chilli)
•073 Vulcano - 1, 7 123,(hořčičný základ, mozzarella, slanina, klobása, cibule)
•074 La spek - 1, 3, 7 139,(rajčata, mozzarella, špek, slanina, vejce, česnek, oregano)
•075 Políno - 1, 7 145,(rajčata, smetana, mozzarella, kuřecí maso, parmazán)
•076 La creme - 1, 7 149,(smetana, mozzarella, kuřecí maso na curry, parmazán)



SALÁTY



031 Salmone - 1, 4, 10

129,-

(variace listových salátů, cherry rajčata, lososvé kousky,
krutony, hořčicový dresing)


Caesar - 1, 3, 7

128,-

(ledový salát, kuřecí prsa, česnekový dressing, krutony, parmazán)


033 Šopský salát velký – 7

89,-

(rajčata, okurka, paprika, balkánský sýr)


034 Řecký salát – 7

89,-

(rajčata, okurka, paprika, olivy, balkánský sýr)




TĚSTOVINY



089 Spaghetti al aglio e olio - 1, 3, 7



(olivový olej, česnek, parmazán)



090 Spaghetti alla carbonara - 1, 3, 7



(slanina, smetana, žloutek, parmazán, olivový olej)



092 Spaghetti alla bolognese - 1, 3, 7, 9



(ragú, rajčata, česnek, parmazán)



095 Penne alla ricotta – forno - 1, 3, 7



(kuřecí maso, ricotta, smetana, mozzarella) – zapečené

99,129,-

129,139,-



GNOCCHI – bramborové noky



Gnocchi con spinaci - 1, 3, 7



(listový špenát, česnek, smetana, kuřecí maso, parmazán)



Gnocchi funghi e rucola - 1, 3, 7



(hřiby, česnek, bílé víno, smetana, rucola, parmazán)



Gnocchi quattro formaggi - 1, 3, 7



(grana padano, gorgonzola, ricotta, mozzarella, smetana)



Gnocchi spinaci al mascarpone con pollo - 1, 3, 7



(špenátové noky, mascarpone, smetana, kuřecí maso, parmazán)



PATATE E RISSOTTI



108 Patate al forno - 7



(brambory, smetana, parmská šunka, parmazán) – zapečené



109 Hříbkové rissotti - 7 139,-



(hřiby, cibule, česnek, bílé víno, parmazán, máslo)



110 Kuřecí rissotti - 7 135,-



(kuřecí maso, slanina, hrášek, cibule, česnek, parmazán, máslo)

139,139,-

139,139,-

119,-



MASA



080 Tortila s kuřecím masem 2 ks - 1, 3, 7, 9

119,-

(kuřecí kousky, paprika, okurka, rajče, ledový salát, česnekový dressing)


300 Přírodní kuřecí steak

159,-

(200 g, zlehka kořeněný ve vlastní šťávě)


300 Kuřecí steak na pepři - 1, 9

159,-

(200 g, v nakládaném zeleném pepři v přírodní šťávě)


306 Slaninový kuřecí steak - 1, 9

159,-

(200 g, s křupavou slaninkou)


308 Ďábelský kuřecí steak – 9 159,-

(200 g, chilli, fazolky − velmi ostrý)


311 Kuřecí steak s hříbkovou omáčkou - 1, 7, 9

159,-

(200 g)


301 Přírodní hovězí steak 259,-



(300 g, zlehka kořeněný ve vlastní šťávě)



303 Hovězí steak na pepři - 1, 9



(300 g, v nakládaném zeleném pepři v přírodní šťávě)



307 Slaninový hovězí steak - 1, 9



(300 g, s křupavou slaninkou)

259,259,-



MASA



309 Ďábelský hovězí steak – 9

259,-

(250g, chilli, fazolky − velmi ostrý)


310 Hovězí steak s hříbkovou omáčkou - 1, 7, 9 259,-

(300g)


153 Flákota z vepřové krkovice s opékanou slaninou

169,-

(300 g)


DĚTSKÁ JÍDLA



Kuřecí safari, hranolky, kečup - 1, 3, 7

99,-

(150 g, smažené kuřecí kousky)


Kuřecí řízek + příloha dle výběru - 1, 3, 7

79,-

(100 g)


DEZERTY



200 Tiramisu krém - 1, 3, 7

49,-

(italský dezert vyrobený v naší restauraci)


202 Palačinky “Savana” 2 ks - 1, 3, 7

89,-

(borůvková pomazánka s nutelou, vanilková zmrzlina, karamelová poleva)


Borůvkové knedlíky - 1, 3, 7

89,-

(cukr, zakysaná smetana)


Meruňkové knedlíky - 1, 3, 7

(cukr, tvaroh, máslo)

89,-

•PŘÍLOHY
•Hranolky (180 g) 29,•Hranolky steakové (180 g) 29,•Krokety (180 g) 29,•Rýže (180 g) 29,•Šťouchané brambory se slaninou a cibulkou (220 g)
•Provensálská zelenina (200 g) 39,•Špekové fazolky (200 g) 39,•Bramboráčky (4 ks) - 1, 3, 7 32,-

36,-

Seznam potravinových alergenů dle směrnice 1169/11EU
1 - Obiloviny (obsahující lepek)
2 - Korýši a výrobky z nich
3 - Vejce a výrobky z nich
4 - Ryby a výrobky z nich
5 - Podzemnice olejná (arašídy a výrobky z nich)
6 - Sojové boby
7 - Mléko
8 – Skořápkové plody (ořechy)
9 –Celer
10 - Hořčice
11 - Sezam
12 - Oxid siřičitý
13 - Vlčí bob (Lupina)
14 - Měkkýši a výrobky z nich

