
   PIZZA 

1. Pizza Panne zapečená parmazánem (pizza chléb, parmazán)        69 Kč 

2. Margherita (tomato, mozzarella, olivový olej, čerstvá bazalka)      110 Kč 

3. Proscuitto Crudo (tomato, mozzarella, prosciutto)                   145 Kč 

4. Prosciutto Crudo e funghi (tomato, mozzarella, žampiony, prosciutto)     155 Kč  

5. Carpaccio (tomato, mozzarella, hovězí carpaccio, olivový olej)      175 Kč 

6 Americana (smetana, mozzarella, pancetta, žampiony, kukuřice)     165 Kč 

7. Capriccioza (tomato, mozzarella, žampiony, artyčoky, olivy, prosciutto)    165 Kč 

8. Broccoli Pollo (smetana, mozzarella, brokolice, kuřecí maso, parmezán)    165 Kč 

9. Vegetariana (tomato, mozzarella, čerstvá rajčata, paprika, kukuřice, žampiony, parmezán)  140 Kč 

10. Diavola (tomato, mozzarella, italská pancetta, cibule, jalapeños papričky)    155 Kč 

11. Bosio (smetana, mozzarella, jalapeños papričky, prosciutto)      165 Kč 

12. Juliano (tomato, mozzarella, olivy, cibule, prosciutto)       155 Kč 

13. Grece (smetana, špenát, balkánský sýr, medailonky z vepřové panenky)    155 Kč 

14. Al salmone (smetana, mozzarella, losos, olivy, bazalka)      165 Kč 

15. Tonnata (tomato, mozzarella, tuňák, olivy, bazalka)       155 Kč 

16. Peppe (tomato, mozzarella, špenát, plátky česneku)       140 Kč 

17. Bombay (smetana, mozzarella, kuřecí maso, jalapeños papričky)     155 Kč 

18. Giovanni (smetana, mozzarella, italská pancetta, špenát, plátky česneku)    159 Kč 

19. Šunková (tomato, sýr eidam, šunka)                                         135 Kč 

20. Slaninová (tomato, sýr eidam, anglická slanina)                 135 Kč 

21. Salámová (tomato, sýr eidam, salám)                      135 Kč 

22. Klobásková (tomato, sýr eidam, klobása)                                         135 Kč 

23. Sýrová (tomato, sýr eidam)                                                         135 Kč 

24. Hawai (smetana, sýr eidam, šunka, ananas)        145 Kč 

25. Čtyři druhy sýru (tomato, sýr eidam, niva, uzený sýr, hermelín)     155 Kč 

26. Capo (tomato, sýr eidam, anglická slanina, cibule, žampiony, klobása)    165 Kč 

27. Vavřinec (smetana, sýr eidam, špenát, kuřecí maso, vejce, česnek)     175 Kč 

28. Provenciale  (tomato, sýr eidam, slanina, šunka, kukuřice, kozí rohy)     149 Kč 

29. Salsiccia (tomato, sýr eidam, žampiony, klobása, kozí rohy)      140 Kč 

      

 

 

 

 



 

Přísady na pizzu : 

Plněný okraj sýrem Eidam          45 Kč 

Plněný okraj debrecínským párkem 45 Kč 

 50g šunka, salám, slanina, eidam, mozzarella, olivy, žampiony, brokolice, kukuřice, hermelín, niva, balkánský sýr, 

cibule, špenát,  klobása, uzený sýr, ananas, rajče, paprika artyčoky/15g/, vejce/1ks/, jalapeños/30g/         á 25 Kč 

losos, parmská šunka, kuřecí prsa, pancetta , tuňák, vepřová panenka, hovězí carpaccio   45 Kč 

krabice na pizzu                                                                                                                                              10 Kč 

    

   Čerstvě vařené těstoviny a Gnocchi 

 200g Penne, Tagliatelle, Spaghetti, Gnocchi 

 u všech omáček váha masa 100g 

 

Spaghetti            45 Kč 

Penne            45 Kč 

Tagliatelle           45 Kč 

Gnocchi            45 Kč 

 

Omáčky k těstovinám a nokům, dle Vašeho výběru: 

Aglio olio /plátky česneku, bylinkové pesto, parmezán, olivový olej/   79  Kč 

Alfredo /kuřecí maso, smetana, cibulka /        110 Kč 

 

Carbonara  /vejce, italská pancetta, parmezán/        110 Kč 

Bolognese /hovězí maso, drcená rajčata, bylinky, parmezán /      110 Kč 

Trentino /kuřecí maso, niva, cuketa, česnek, chilli/      115 Kč 

Montanara /vepřová panenka, hříbky, smetana, slanina, parmezán/    125 Kč 

Con spinaci e Pollo /kuřecí maso, smetanový špenát, česnek/     125 Kč 

Ravenna /kuřecí maso, bazalkové pesto, vlašské ořechy, parmezán, česnek, olivový olej/   125 Kč 

Avelino /losos, smetana, cherry rajče, kopr/        145 Kč 

Sorentino /vepřová panenka, smetana, houby/       125 Kč 

Pomodoro /vepřová panenka, česnek, bazalka, rajčatová omáčka, cibule, parmezán/  125 Kč 

               

       


