Předkrmy
Bruschetta s rajčaty a bazalkou

145,-

Caprese s mozzarellou di Bufala a lilkem

229,-

Tatarák z hovězí svíčkové s malinami a rýžovým chipsem

232,-

Carpaccio z uzeného mečouna s mangem a tymiánem

258,-

Slávky na víně s česnekem, cherry rajčaty a toustem

221,-

Tagliere di salumi / Salámový talíř (150g)

238,-

Orologio di formaggi / Sýrový talíř

280,-

Prosciutto San Daniele (80g) s grissini

225,-

Sýr Tomino se zeleným chřestem, guanciale a toastem

186,-

Vitello tonnato

192,-

Polévka
Dle denní nabídky

75,-

Chřestová polévka

87,-

Italská rajčatová polévka

87,-

Saláty
Cizrnový salát s fialovými bramborami, krevetami a piniovými oříšky

253,-

Míchaný salát s avokádem, gorgonzolou, jahodou a vlašskými ořechy

256,-

Míchaný salát s tuňákem, vejcem a olivami taggiasche

235,-

Letní salát s chobotnicí, bramborami, olivami taggiasche a rukolou

335,-

Míchaný salát s burratou, cherry rajčaty, grissini a bazalkovým pestem

250,-

Čočkový salát s řapíkatým celerem, šalotkou a bramborami

223,-

Těstoviny
Spaghetti di Gragnano s rajčaty San Marzano a burratou

225,-

Tagliatelle fresche alla Bolognese

228,-

Spaghetti di Gragnano alla Carbonara

225,-

Ravioli plněné lanýžovým pecorinem s cuketou

316,-

Caserecce s kalamáry, bílým chřestem a koriandrem

283,-

Linguine nera s langustínou a mořkými plody

430,-

Pappardelle integrale s fazolemi Fava a pecorinem

275,-

Lasagnetta all Emiliana

195,-

Risotto Ferron Pila Vecia - Vialone nano
Risotto s kozím sýrem a čerstvou broskví

283,-

Risotto s krevetami, burratou a lilkem

319,-

Masa / Ryby
Kuřecí prso supreme (180g) v úpravě sous-vide s paprikovou omáčkou

258,-

a tymiánové brambory Grenaille
Saltimbocca alla Romana (160g) s česnekovým špenátem

365,-

Tagliata z hovězí svíčkové (180g) s rukolou, parmezánem a cherry rajčaty

495,-

Steak z hovězí svíčkové (180g) se zeleným chřestem, guanciale,

498,-

šafránovou omáčkou a pórkem
Grilované krevety s grepovou majonézou, řapíkatým celerem a mrkví

348,-

Salát z mořských plodů alla Tarantina

392,-

Grilovaný mečoun s dresinkem "Salmoriglio" a rukolovým salátem

465,-

RYBY DLE DENNÍ NABÍDKY

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

