
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 9. 12.

	Den a datum - úterý: ÚTERÝ 10. 12. 
	Den a datum - středa: STŘEDA 11. 12.
	Den a datum - čtvrtek: 
	0: ČTVRTEK 12. 12.

	Den a datum - pátek: PÁTEK 13. 12.
	Polévka 1: 
	0: 
	0: Cibulová
	1: Drůbeží vývar 

	1: 
	0: Italská fazolová
	1: Drůbeží vývar

	2: 
	0: 
	0: Cizrnová krémová 
	1: Drůbeží vývar


	3: 
	0: Ruský boršč
	1: Drůbeží vývar

	4: 
	0: Houbová krémová 
	1: Drůbeží vývar


	Polévka b 1: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: s rajčaty
	1: nudle, zelenina, pažitka

	1: 
	0: 
	1: nudle, zelenina, pažitka

	2: 
	0: s uzeným masem a cibulí
	1: nudle, zelenina, pažitka

	3: 
	0: 
	0: zakysaná smetana
	1: nudle, zelenina, pažitka

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





	Cena: 
	0: 
	0: (45 Kč)
	1: 
	0: (45 Kč)
	1: 
	0: 
	0: (149 Kč)
	1: 
	0: (99 Kč)
	1: (129 Kč)
	2: (129 Kč)
	3: (119 Kč)


	1: 
	0: (139 Kč)
	1: (139 Kč)
	2: (139 Kč)
	3: (139 Kč)
	4: (149 Kč)

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

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





	1: 
	0: (45 Kč)
	1: 
	0: (45 Kč)
	1: 
	0: (149 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: (159 Kč)




	Menu 1: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: Hovězí na žampionech
	1: 
	0: Margherita
	1: Quattro Formaggi 
	2: Bianca pollo e spinacchi  
	3: Picante


	1: 
	0: Penne alla norma
	1: 
	0: 
	0: Grilované krůtí prso
	1: Steak z nízkého roštěnce
	2: ANTIPASTI BAR 

	1: Filet z tresky



	1: 
	0: Vepřová kotleta 
	1: 
	0: Risotto alla  zucchini e salsiccia
	1: Anglický roastbeef


	2: 
	0: Španělský ptáček 
	1: 
	0: Casarecce alla Peperonata
	1: Krůtí špíz


	3: 
	0: 
	0: Fish and chips 
	1: 
	0: Penne
	1: Telecí mletá Polpettone  


	1: 
	0: Grilované kuřecí prso 
	1: 
	0: Casarecce con ragú genovese
	1: Vepřová saltimbocca






	Menu 1 b: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: vídeňská cibulka,jasmínová rýže
	1: 
	0: rajčata San Marzano, mozzarella, bazalka
	1: mozzarella, Taleggio, Gorgonzola, Pecorino, bazalka
	2: mozzarella, bazalka, kuřecí prsa, česnek, listový špenát
	3: rajčata San Marzano, mozzarella, bazalka, pancetta, cibule, jalapenos


	1: 
	0: lilek, česnek, rajčata,bazalka, ricotta 
	1: 
	0: 
	0: se sušenými rajčaty a mozzarellou, špenátový nákyp s krémovým sýrem
	1: pečené brambory,toskánské fazole
	2: variace klasickýchitalských předkrmů

	1: řepa, koprová omáčka,grenaille



	1: 
	0: marinovaná v bylinkách a hořčici, rozmarýnová kaše, fazolky
	1: 
	0: cuketa, salsiccia,sýr Grana Padano
	1: omáčka z pečeného česneku, zeleninové ratatouille


	2: 
	0: s párkem, okurkou a vejcem, máslová rýže, hlávkový salát
	1: 
	0: paprika, česnek, bazalka,                    sýr Grana Padano 
	1: slanina, paprika, pečený marinovaný květák


	3: 
	0: 
	0: hranolky,citronovo-bylinkový dip
	1: 
	0: vepřová panenka, zelený pepř, fazolky, sýr Grana Padano
	1: s vajíčkem, pečená barevnákarotka s tymiánem


	1: 
	0: plněné parmazánem a bazalkou, pečené brambory se žampiony 
	1: 
	0: telecí ragú s řapíkatým celerema bílým vínem, sýr Grana Padano
	1: pečená šalotka s žampionya listovým špenátem
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