Předkrmy
Salumi misto (100g)

195,-

Prosciutto San Daniele (80g) s grissini

225,-

Mozzarella di Bufala s rajčaty Kumato, pomerančovo-medovým dresinkem a bazalkou

248,-

Tatarák z hovězí svíčkové (70g) s křepelčím vajíčkem a česnekovými krutóny

235,-

Carpaccio z hovězí svíčkové (70g) a parmezánovými hoblinami

225,-

Pečené fíky plněné ricottou a sušenými rajčaty balené v parmské šunce

245,-

Slávky na bílém víně s česnekem a chilli

195,-

Fritto misto

289,-

Tatarák z lososa (80g) s limetou, cherry rajčaty a šalotkou

205,-

Polévka
Dle denní nabídky

69,-

Hovězí vývar s Agnolotti plněnými masem

87,-

Tradiční tomatová polévka s bazalkou

87,-

Saláty
( porce odpovídá velikosti hlavního jídla )

Míchaný salát s kachním prsem (100g), pomerančem a řapíkatým celerem

255,-

Míchaný salát s kozím sýrem, brusinkami a červenou řepou

234,-

Salát z baby špenátu s chobotnicí, limetovým dresinkem a chilli

289,-

Míchaný salát s olivami, cherry rajčaty, paprikou a šalotkou

MALÝ/VELKÝ

144,-/196,-

Těstoviny
Linguine s bazalkový pestem a piniovými oříšky

215,-

Spaghetti Aglio-olio s pancettou a chilli

198,-

Spaghetti Frutti di mare

398,-

Spaghetti s krevetami, pórkem a artyčokem

352,-

Spaghetti alla Carbonara – s vajíčkem, guanciale a parmazánem

205,-

Fusilli alla Puttanesca - ančovičky, kapary, olivy, rajčata San Marzano

238,-

Fusilli Quattro Formaggi

218,-

Rigatoni all´ Amatriciana - guanciale, pecorino, česnek, chilli, rajčata San Marzano

216,-

Rigatoni all´ Arrabbiata - česnek, chilli, rajčata San Marzano

198,-

Rigatoni s hovězí svíčkovou, cherry rajčaty a

251,-

rukolou

Tagliatelle s toskánskou klobásou salsiccia, pravými hříbky a sýrem Taleggio

268,-

Tagliatelle s pancettou, pastinákem a chilli

216,-

219,-

Gnocchi alla Sorrentina - mozzarella di bufala, rajčata San Marzano, bazalka
Gnocchi se smrži a tymiánem

335,-

Zapečené cannelloni plněné dančím ragů

269,-

Mezzelune na másle se šalvějí, plněné mozzarellou a špenátem

232,-

Plněné ravioli alla Bolognese

268,-

Risotto Ferron Pila Vecia
252,-

Parmezánové risotto s vepřovou panenkou
Šafránové risotto s králičím ragú

318,-

Dýňové risotto s kozím sýrem

238,-

Risotto s lososem, rukolovým pestem, rajčaty a šalotkou

255,-

Hříbkové risotto s rozmarýnem a česnekem

238,-

Masa a ryby
395,-

Halibut (200g) v úpravě Sous-vide se zeleninou Ratatouille

351,-

Telecí plátky (160g) na bílém víně a citronu s plátky brambor se šalvějí

348,-

Vepřová panenka (200g) v úpravě Sous-vide s hříbkovou omáčkou, gratinovaným
bramborem a růžičkovou kapustou na másle
Telecí plátky (160g) s gorgonzolovou omáčkou, špenátem a pečené brambory Grenaille

364,-

Grilované kuřecí prso s kůží (200g) v úpravě Sous-vide estragonovou omáčkou,

298,-

peperonátou a pažitkovým bramborem
525,-

Steak z hovězí svíčkové (200g) s pepřovou omáčkou, fazolové lusky a pancetta,
domácí hranolky

Nabídka čerstvých ryb
Mořský vlk

1 ks /

630,-

Pražma královská

1 ks /

610,-

Kambala

1 ks /

1398,-

(doporučeno pro 2 osoby)

Doporučené úpravy ryb
V solné krustě

87,-

S kapary, olivami a cherry rajčaty

95,-

