
 

 

PŘEDKRMY  

Italské prkénko: výběr italských uzenin, sýrů a dalších pochoutek          257,- 
Prosciuttto San Francesco, spianata calabrese, ventricina piccante, salame nostrano, coppa di parma, parmigiano reggiano, 

pecorino al tartuffo, gorgonzola dolce dop. mozzarella di Buffala, olive, polosušená rajčata, artyčoky 

Carpaccio z chobotnice s praženými piniovými oříšky, marinovanou cuketou a hoblinkami parmazánu 235,- 

Krevety osmahnuté na pánvi s česnekem a petrželkou, opečený chléb            155,- 

Hovězí carpaccio zakápnuté extra panenským olejem, parmigiano reggiano, rukola   195,- 

Tatarák ze žlutoploutvého tuňáka se sušenými rajčaty a pomerančovou kůrou, topinky         215,- 

Grilované kalamary na salátovém lůžku, romanesco, rajčata, česnekový dip          195,- 

Grilovaná chobotnice na sicilské caponatě             235,- 

Tagliata z hovězí svíčkové, rukolový salát s polosušenými rajčaty a parmazánem      195,- 

SALÁTY 
Salát s tuňákem, grilovaný chřest, křepelčí vajíčko, ančovičky, variace rajčat           224,- 

Cézar salát s tygřími krevetami a polosušenými rajčátky      215,- 

Salát s kozím sýrem, pečenou červenou řepou, ostružinami a hruškou    195,- 

 POLÉVKY 
Neapolská rybí polévka se slávkami        85,- 

Kuřecí vývar s masem, zeleninou a domácími nudlemi     55,- 

 
Velké plato grilovaných mořských plodů a ryb: 

Chobotnice, tygří krevety, langustiny, celý mořský vlk, kalamary, grilovaná zelenina, pečené brambory    999,- 

 
PASTA / RISOTTO         1 porce / 1 pánev 

Spaghetti Carbonara         195,-/355,- 

Spaghetti s krevetami, cuketou, česnekem, cherry rajčaty a bazalkou             195,-/355,- 

Spaghetti s hovězí svíčkovou, sušenými rajčaty a hoblinkami pecorino             225,-/419,- 

Tagliatelle s plody moře (krevety, chobotnice, kalamary, slávky, srdcovky) a rajčaty  225,-/419,- 

Tagliatelle na způsob Puttanesca se zprudka restovaným žlutoploutvým  tuňákem 235,-/439,- 

Černé risotto s chobotnicí, cherry rajčaty a hoblinkami parmazánu   239,-/449,- 

Risotto s mušlemi sv. Jakuba, prosciuttem, artyčoky a chřestem    249,-/469,- 

Paella Marina (chobotnice, tygří krevety, langustiny, slávky, kalamary, škeble, šafrán)  265,-/499,-  

Risotto s červenou řepou, čerstvou bazalkou a opečeným kozím sýrem      199,-/369,- 

 

HLAVNÍ JÍDLA 

Mořský vlk / Pražma na grilu, grilovaná zelenina             285,- 

Grilovaný losos s omáčkou ze sušených rajčat, grilovaný chřest, černá čočka   289,- 

Panenské biftečky obalené pancettou se sýrovou omáčkou Taleggio a ostružinami, restované brambůrky 245,- 

Telecí řízečky, bramborové pyré, okurkový reliš, citron       255,- 

Biftek z hovězí svíčkové s hříbkovou omáčkou, bramborové pyré s medvědím česnekem  349,- 

 

Nabízíme vždy domácí čerstvé dezerty, ptejte se u obsluhy 

Výpis alergenů vyžádejte u obsluhy 


