
POLEDNÍ MENU

Polévky
POLÉVKA 1 (45 Kč)

Mexická
smažená tortilla

POLÉVKA 2 (45 Kč)

Drůbeží vývar
nudle, zelenina, pažitka

Hlavní chody
MENU 1 (149 Kč)

Smažený vepřový řízek
bramborový salát

s jogurtem

MENU 2 (139 Kč)  
Risotto con radicchio rosso
červená čekanka, sýr taleggio,

mascarpone, rukola

MENU 3 (149 Kč) 

Krůtí stehno na pancettě
pečená cuketa s česnekem,

bylinkový dip

RYBA TÝDNE (219 Kč)

Risotto con radicchio rosso
pečená zelenina s brambůrky,

rajčata, olivy

SPECIALITA ŠÉFKUCHAŘE (249 Kč)

Krůtí stehno na pancettě
pečená mrkev,

špenát na másle

SALÁT TÝDNE (149 Kč)

Caesar salát
pancetta, parmazán

Pizza týdne
PIZZA 1 (99 Kč)

Margherita
rajčata San Marzano,
mozzarella, bazalka

PIZZA 2 (109 Kč)  
Melanzane

rajčata San Marzano, mozzarella,
lilek, olivy, peperoncino, bazalka

PIZZA 3 (119 Kč) 

Salami
rajčata San Marzano, mozzarella,

ventricina, bazalka

PIZZA 4 (219 Kč)

Quattro Formaggi
mozzarella, pecorino, tallegio,

gorgonzola, bazalka
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Změna v menu vyhrazena. Nejaktuálnější menu naleznete v mobilní  aplikaci Lobsterka a na našem webu.

KAŽDÝ DEN MÁME V NABÍDCE LOW CARB MENU!


	Den a datum - pondělí: 
	0: PONDĚLÍ 18. 11.

	Den a datum - úterý: ÚTERÝ 19. 11.
	Den a datum - středa: STŘEDA 20. 11.
	Den a datum - čtvrtek: 
	0: ČTVRTEK 21. 11.

	Den a datum - pátek: PÁTEK 22. 11.
	Polévka 1: 
	0: 
	0: Česneková
	1: Drůbeží vývar 

	1: 
	0: Ribollita rustico
	1: Drůbeží vývar

	2: 
	0: 
	0: Zelňačka
	1: Drůbeží vývar


	3: 
	0: Květáková
	1: Drůbeží vývar

	4: 
	0: Toskánská minestrone rustico
	1: Drůbeží vývar


	Polévka b 1: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: s uzeným masem a krutony
	1: nudle, zelenina, pažitka

	1: 
	0: italská zeleninová s fazolemi
	1: nudle, zelenina, pažitka

	2: 
	0: s uzeným kolenem
	1: nudle, zelenina, pažitka

	3: 
	0: 
	0: s pažitkou
	1: nudle, zelenina, pažitka

	1: 
	0: 
	1: nudle, zelenina, pažitka





	Cena: 
	0: 
	0: (45 Kč)
	1: 
	0: (45 Kč)
	1: 
	0: 
	0: (159 Kč)
	1: 
	0: (99 Kč)
	1: (129 Kč)
	2: (119 Kč)
	3: (129 Kč)


	1: 
	0: (139 Kč)
	1: (139 Kč)
	2: (139 Kč)
	3: (139 Kč)
	4: (139 Kč)

	2: 
	0: 
	0: (159 Kč)
	2: (129/199 Kč)
	1: (259 Kč)

	1: (159 Kč)
	2: (149 Kč)
	3: 
	0: (149 Kč)
	1: (159 Kč)





	1: 
	0: (45 Kč)
	1: 
	0: (45 Kč)
	1: 
	0: (159 Kč)



	2: 
	0: (45 Kč)
	1: 
	0: (45 Kč)
	1: 
	0: (159 Kč)



	3: 
	0: (45 Kč)
	1: 
	0: 
	0: (45 Kč)
	1: 
	0: (159 Kč)


	1: ( 219 Kč)


	4: 
	0: (45 Kč)
	1: 
	0: (45 Kč)
	1: 
	0: (149 Kč)




	Menu 1: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: Vařená hovězí kližka 
	1: 
	0: Margherita
	1: Quattro Formaggi 
	2: Salsiccia e ventricina 
	3: Gamberi


	1: 
	0: Spaghetti all amatriciana
	1: 
	0: 
	0: Gratinovaný květák 
	1: Hovězí hanger steak
	2: Antipasti bar 

	1: Okoun nilský v bylinkové krustě



	1: 
	0: Grilovaná vepřová panenka
	1: 
	0: Risotto funghi
	1: Grilovaný sýr halloumi


	2: 
	0: Krůtí prso na slanině a šalvěji
	1: 
	0: Casarecce con tonno e cipolla
	1: Pečená kuřecí roláda 


	3: 
	0: 
	0: Hovězí po burgundsku
	1: 
	0: Risotto con zucca
	1: Masové polpette 


	1: 
	0: Tradiční sekaná
	1: 
	0: Spaghetti all pomodoro 
	1: Grilované kuřecí prso






	Menu 1 b: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: s křenovou omáčkou,houskový knedlík
	1: 
	0: rajčata San Marzano,mozzarella, bazalka
	1: mozzarella, Taleggio, Gorgonzola, Pecorino, bazalka
	2: rajčata San Marzano, mozzarella, salsiccia, ventricina, cibule, bazalka
	3: rajčata San Marzano, mozzarella, krevety, cherry rajčata, česnek 


	1: 
	0: pancetta, chilli, rajčata DOP,víno, pecorino
	1: 
	0: 
	0: s vepřovou panenkou, kapustoua uzeným sýrem
	1: chimichurri salsa, pečená brambora s creme fraiche, jarní cibulka 
	2: výběr klasických  italských předkrmů

	1: citronová kaše,grilovaná cuketa



	1: 
	0: omáčka blue cheese, brokolice, pečené grenaille
	1: 
	0: houby,sýr Grana Padano
	1: pikantní paprikové fajitas, koriandrové pesto


	2: 
	0: jasmínová rýže,salátek 
	1: 
	0: tuňák, cibule, cherry rajče,sýr Grana Padano
	1: s ricotou a špenátem, gratinované žampiony s tymiánem


	3: 
	0: 
	0: bramborová kaše,pečené žampiony
	1: 
	0: dýňové risotto se šalvějía dýňovými semínky
	1: v rajčatové omáčce, bazalka, cuketové spaghetti


	1: 
	0: balená anglickou slaninou, šťouchané brambory s cibulkou
	1: 
	0: s rajčatovou omáčkoua bazalkou
	1: plněné špenátovou ricottou, cuketa se žampiony na šalvějovém másle
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