Předkrmy
Bruschetta s rajčaty a bazalkou

145,-

Crostoni se sýrem Basajo, italskou slaninou, kaštanem a čekankou

175,-

Carpaccio z divokého lososa s červenou řepou a kozím sýrem

235,-

Parmazánové fondue s polentou, vlašskými ořechy a koriandrem

145,-

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 grissinami

225,-

Burrata s olivami Taggiasche, cherry rajčaty a rukolou

245,-

Telecí tatarák s caponátovou redukcí a piniovými oříšky

186,-

Polévka
Dle denní nabídky

75,-

Silný hovězí vývar s pazmazánovými nudlemi

79,-

Italská rajčatová polévka

87,-

Saláty
Míchný salát se sýrem Tomino, piniovými ořechy a hroznovým vínem

230,-

Míchaný salát s tuňákem, vejcem a olivami Taggiasche

235,-

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

250,-

Caesar salát s kuřecím masem a guanciale

256,-

Míchaný salát s gorgonzolou, hruškami, granátovým jablkem a baby špenátem

215,-

Těstoviny
Spaghetti di Gragnano s rajčaty San Marzano a burratou

225,-

Tagliatelle fresche alla Bolognese

228,-

Spaghetti di Gragnano alla Carbonara

225,-

Ravioli plněné ricottou a vlašskými ořechy s omáčkou z pravých hříbků

245,-

Penne all Arrabbiata

180,-

Lasagne Campidanese

225,-

Tagliolini s krevetami, guanciale a lanýžovým olejem

283,-

Risotto Ferron Pila Vecia - Vialone nano
Dýňové risotto s kozím sýrem

265,-

Sépiové risotto s chobotnicí a krevetou

369,-

Masa / Ryby
Kuřecí supreme (200g) s omáčkou cacciatora a pečenou polentou

230,-

Kachní prso (200g) v úpravě sous-vide s bramborovými kostkami

288,-

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

495,-

Steak z hovězí svíčkové (180g) s hříbkovou omáčkou, bramborami Grenaille

494,-

a lanýžovým olejem
Vepřová panenka (180g) v úpravě sous-vide s dýňovou fregolou a italským špekem

290,-

Mečoun alla Livornese a bramborové plátky

450,-

Restované krevety s rýží Venere, guanciale a pěnou z granátových jablek

380,-

Chobotničky Ischitana

380,-

RYBY DLE DENNÍ NABÍDKY

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

