PIZZA
*doba přípravy 20-50min..někdy i trošku déle :)

1 Margherita (tomat, sýr)
2 Cipolla (cibule)
3 Funghi (žampióny)
4 Salami (salám)
5 Cardinale (šunka)
6 Castello (salám, kukuřice)
7 Quattro Formaggi (uzený sýr, Gorgonzola)
8 Napoletana (sardinky, olivy, kapary)
9 Carne (směs z mletého masa)
10 Livorno (artyčoky, žampióny)
11 Tonno (tuňák, cibule)
12 Rivera (šunka, žampióny)
13 Quattro Stagoni (šunka, žampióny, artyčoky)
15 Trentino (špenát, rajčata, gorgonzola)
16 Provinciale (šunka, slanina, kukuřice, beraní rohy)
17 Diavolla (šunka, paprika, cibule, feferony – ostrá)
18 Rusticana (šunka, žampióny, artyčoky, olivy, vejce)
19 Bravo (šunka, kukuřice, ananas, olivy)
20 Il Pollo (kuřecí maso, žampióny)

105,-

23 A Scelta (tři přísady dle vlastního výběru)
25 Vesuvio (šunka, salám, ananas, kukuřice, vejce)
27 Frutti di Mare (plody moře)

115,120,135,135,145,155,140,150,140,150,145,150,150,165,165,170,165,165,170,180,170,190,-

28 Tvarůžková(salám, slanina, tvarůžky, cibule, feferony)

175,-

22 Salmone (s plátky uzeného lososa)

Doporučujeme

Pizzatyčinky
Krabice

95,9,-

* Půlenou pizzu neděláme.

Zeleninový salát

s balkánským sýrem a olivami (zelenina, dresink..)
..s krevetami
..s kuřecím masem
..s tuňákem a cibulí
..s opečenou slaninou
..s uzeným lososem
..se šunkou a vejcem

*informujte se o alergenech v pokrmech u obsluhy

135,-

KDYŽ NE PIZZA, tak..
Polévka (dle nabídky)

49,-

Pečené koleno celé

380,-

Pečené koleno

135,-

Smažený vepřový řízek

155,-

pečené vepřové koleno 1 ks
(asi 1 200 g v syrovém stavu), hořčice, křen, chléb a trochu zeleniny
* Objednávka den předem.(nebo na dotaz)
pečené koleno (asi 300 g v syrovém stavu), zelenina,
hořčice, křen, chléb
velký, s hranolky nebo brambory

Kuřecí řízek Corn Flakes

155,-

pěkně křupavý, k tomu hranolky nebo brambory

Smažený sýr

155,-

s hranolkama (bramborama) a tatarkou

Smažené žampióny,

155,-

hranolky (brambory) a tatarská omáčka

Calamari Fritti

230,-

sépiové kroužky, česneková omáčka

Těstoviny Il Pollo

155,-

s kuřecím masem, žampióny a smetanou

Těstoviny Bolognese

155,-

s Boloňskou masovou omáčkou

Hranolky, brambory
Tatarka, kečup, ďábelka, česneková om.

45,25,-

Akční nabídka:
Smažená křidélka s vařeným bramborem
Smažený kuřecí řízek s vařeným bramorem

120,120,-

Nabízíme také nápoje s sebou za cenu 25,-Kč za kus (0,5l) :
pivo, nealko pivo (také s příchutí), kofola, čepované limonády(1l)
nebo 0.33l Coca-cola, Fanta, Tonic, Sprite, Mattoni

