




















PŘEDKRMY 

 

 GRILOVANÁ CHOBOTNICE 
s čočkovým salátem 

290Kč 

 COZZE AL VINO BIANCO 

slávky na bílém víně 

190Kč 

 KREVETY MAZZANCOLLE 

na sicilských pomerančích 

240Kč 

 CAPRESE BURRATINA 

se 3 druhy rajčat, bazalkou a olivovým olejem 

180Kč 

 Terinka z husích jater " foie gras" s domácí fíkovo-datlovou marmeládou 

220Kč 

POLÉVKY 

Rybí s mořskými plody 

160Kč 

 

TĚSTOVINY 

 RISOTTO FRUTTI DI MARE 
s mořskými plody 

270Kč 

 RAVIOLI DI CASA 

ravioli (dle denní nabídky) 

190Kč 

 GNOCCHI DI PATATE CON SALSICCIA E MASCARPONE 
ital. vepřová klobása, mascarpone, rajčata 



190Kč 

 SPAGHETTORO "VERRIGNI" CON VONGOLE E AGRETTI 

srdcovky, agretti 

260Kč 

 SPAGHETTI "GRAGNANO" 

pomodoro Tris (3 druhy rajčat, espuma burrata 

190Kč 

 LINGUINE "GRAGNANO" CON POLIPO E OLIVE "TAGGIASCHE" 
s chobotnicí a olivami 

280Kč 

MASA 

 POMALU DUŠENÝ TELECÍ KARABÁČEK NA ZELENINĚ A VÍNĚ CHIANTI, 

KVĚTÁKOVÉ PYRÉ 

250Kč 

 KUŘECÍ BIO PRSO "SUPREME - SOUS VIDE" 

omáčkou z vína Marsala, čerstvý špenát na másle, bramborovo - karotkové pyré 

260Kč 

 HOVĚZÍ STEAK BAVETTE (200g) 

s pepřovou omáčkou a opečenými brambůrky "Grenailles" 

390Kč 

ČERSTVÉ RYBY 

 SV. PETR (100g) 

160Kč 

 ROPUŠNICE (100g) 

160Kč 

 ŠTITNÍK (100g) 



160Kč 

 KAMBALA (100g) 

130Kč 

 PRAŽMA KRÁLOVSKÁ MALÁ (100g) 

100Kč 

 MOŘSKÝ VLK MALÝ (100g) 

100Kč 

  

SALÁTY 

 Domácí konfitovaný tuňák 
míchaný salát, pečená červená řepa, fazolky, marinovaný žloutek 

240Kč 

 Míchaný trhaný salát s baby špenátem, grilovaný zelený chřest, ředkvičky, uzené 

husí prso, zastřené vejce 
malý listový salátek s rukolou a cherry rajčátky, ochucený panenským olivovým olejem 

190Kč 

 CAESAR 
s ančovičkovým dresinkem, krutonky, bio kuřecími kousky a pancetta chipsy 

185Kč 

 LA RIVIERA 

variace listových salátů s gratinovaným kozím sýrem, vlašskými jádry a opečenými cherry rajčaty, 

ochucené balsamico redukcí a panenským olivovým olejem 

185Kč 

  

SÝRY A POCHUTINY K VÍNU 

 PEČENÉ ŠVESTKY V PANCETTE (100g) 

99Kč 

 ANTIPASTI MIX (300g) 



špízky mini caprese, variace italských a francouzských sýrů a uzenin, nakládaná zelenina a houby, 

pikantní papričky plněné krémovým sýrem, hroznové víno, ořechy 

315Kč 

 PROSCIUTTO DI SAN DANIELE a JAMON SERRANO 
"Gran reserva" 

190Kč 

 MISKA ŠTÍPANÉHO PARMIGIANO REGIANO 

95Kč 

 VÝBĚR FRANCOUZSKÝCH A ITALSKÝCH SÝRŮ 

s fíkovou marmeládou, ovocnou hořčicí a ořechy 

195Kč 

  

 


