
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

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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	Den a datum - pondělí: 
	0: PONDĚLÍ 29. 6.

	Den a datum - úterý: ÚTERÝ 30. 6. 
	Den a datum - středa: STŘEDA 1. 7.
	Den a datum - čtvrtek: 
	0: ČTVRTEK 2. 7.

	Den a datum - pátek: PÁTEK 3. 7.
	Polévka 1: 
	0: 
	0: Bramborový krém
	1: Drůbeží vývar 

	1: 
	0: Hrášková
	1: Drůbeží vývar

	2: 
	0: 
	0: Zeleninová
	1: Drůbeží vývar


	3: 
	0: Toskánská čočková 
	1: Drůbeží vývar

	4: 
	0: Čočková
	1: Drůbeží vývar


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

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

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

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

	1: 
	0: se sezónní zeleninou
	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: (119 Kč)
	3: (129 Kč)


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

	2: 
	0: 
	2: (169 Kč)
	1: (259 Kč)





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



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



	3: 
	0: (45 Kč)
	1: 
	0: 
	0: (45 Kč)
	1: 
	0: (149Kč)


	1: ( 229 Kč)


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




	Menu 1: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: Holandský řízek se sýrem
	1: 
	0: Margherita
	1: Quattro Formaggi 
	2: Margherita con salsiccia 
	3: Con pollo e spinachi 


	1: 
	0: Penne con prosciutto cotto
	1: 
	0: 
	1: Telecí spider steak 
	2: Salát s tuňákem

	1: Filet ze štítníka



	1: 
	0: Pečené kuřecí stehno
	1: 
	0: Spaghetti


	2: 
	0: WOK nudličky z krůtích prsou
	1: 
	0: Risotto s artyčoky


	3: 
	0: 
	0: Špikovaná znojemská hovězí kýta
	1: 
	0: Casarecce


	1: 
	0: Pečená vepřová roláda
	1: 
	0: Penne quattro formaggi






	Menu 1 b: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: bramborová kaše,okurkový salát
	1: 
	0: rajčata San Marzano,mozzarella, bazalka
	1: mozzarella, Taleggio, Gorgonzola, Pecorino, bazalka
	2: rajčata San Marzano, mozzarella, bazalka, salsiccia
	3: rajčata San Marzano, mozzarella, bazalka, kuřecí prsa, špenát, vejce


	1: 
	0: šunka, hrášek, smetana,sýr Grana Padano
	1: 
	0: 
	1: chimichurri salsa, pečený brambors creme fraiche, jarní cibulka
	2: s trhanými listy, zeleninou,vejcem, olivami a cibulí

	1: šafránová kaše,pak-choi



	1: 
	0: s omáčkou carbonara,bramborová gratinka
	1: 
	0: sušená rajčata, česnek,parmazán, rukola


	2: 
	0: žampiony, paprika, fazolové lusky, jasmínová rýže
	1: 
	0: pancetta,sýr Grana Padano


	3: 
	0: 
	0:    jasmínovárýže
	1: 
	0: salsiccia, víno,smetana, petržel


	1: 
	0: s ricottou a špenátem,žampionový kuskus
	1: 
	0: smetana, gorgonzola, tallegio, pecorino, Grana Padano







	Text8: 


