PŘEDKRMY

ČERSTVÉ TĚSTOVINY

Antipasto misto (100g)

290,-

Šunka San Daniele (60g) s fíkem

249,-

Spaghetti alla Carbonara – s vajíčkem, guanciale a parmezánem

224,-

Bruschetta s rajčaty a hříbky

174,-

Tagliatelle s hříbky, sýrem taleggio a klobásou salsiccia

268,-

Tatarák z hovězí svíčkové (70g) s avokádem, granátovým jablkem a chilli

279,-

Gnocchi alla Sorrentina

236,-

Sušená Picanha (60g) v bylinkách s nakládanými houbami Portobello

244,-

Linguine s cuketou, limetou, piniovými oříšky a chilli

219,-

Tatarák z mušlí Sv. Jakuba s hráškovým pyré a chipsem z červené řepy

276,-

Rigatoni se sýrem pecorino, černým pepřem a chilli papričkami

204,-

Caprese s rajčaty KUMATO pomerančovo-medovým dresinkem, bazalkou

256,ŠUŠENÉ TĚSTOVINY GRAGNANO / záměna za čerstvé těstoviny /

58,-

BEZLEPKOVÉ TĚSTOVINY GRAGNANO / záměna za čerstvé těstoviny /

58,-

POLÉVKY
Studená papriková polévka s ananasem

87,-

Polévka dle denní nabídky

87,-

SALÁTY /

(ve velikosti hlavního jídla)

SUŠENÉ TĚSTOVINY / GRAGNANO
Penne arrabbiata - s chilli, česnekem a rajčaty San Marzano D.O.P.

196,-

Spaghetti frutti di mare

398,-

Rukolový salát s krevetami, chilli a brandy

297,-

Spaghetti aglio olio – s česnekem, chilli papričkami a pancettou

198,-

Salát Caesar s kuřecím masem (100g) a hoblinami parmezánu

232,-

Linguine s mušlemi Sv. Jakuba s cherry rajčaty a lilkem

349,-

Salát z baby špenátu s limetovým dresinkem, chobotnicí a chilli

289,-

Mezzi Paccheri s liškami a tymiánem

259,-

Míchaný salát s ředkvičkou, okurkou, cherry rajčaty a olivami Taggiasche

178,-

Míchaný salát s jahodami, kantaloupským melounem a fíkem

248,-

RISOTTO FERRON PILA VECIA

ČERSTVÉ PLNĚNÉ TĚSTOVINY
Mezzelune plněné mozzarellou a špenátem, na másle se šalvějí

232,-

Risotto se špenátem a šafránovou ricottou

238,-

Lasagne alla bolognese

232,-

Risotto all Amarone s pórkem a žampióny Portobello

298,-

Ravioli GIGANTE s masovým ragú

268,-

Sépiové risotto s kalamáry, olivami, kapary, cherry rajčaty a bazalkou

359,-

Pansotti plněné šušenými rajčaty a mozzarelou s omáčkou San Marzano

209,-

Parmezánové risotto s vepřovou panenkou

252,-

Tortelloni plněné sýrem ricotta s omáčkou Quattro formaggi

256,-

Sorrentini plněné Parmicí nachovou s ragú mare

292,-

Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy

