
1. Aglio olio e PePeroncino  sPAghetti 139 Kč
česnek, chilli, hladkolistá petržel

2. PAncettA e Funghi  tAgliAtelle 149 Kč
pancetta, šalotka, žampiony, smetana, máslo, hladkolistá  
petržel, Valgrana Piemonte

3. AllA cArbonArA  sPAghetti 159 Kč  
guanciale, pancetta, česnek, pepř, máslo, žloutek,  
hladkolistá petržel, Valgrana Piemonte

4. All‘ ArrAbbiAtA  rigAtoni 149 Kč
cibule, česnek, chilli, rajčata, tomatová omáčka,  
hladkolistá petržel, Valgrana Piemonte   

5. AllA bolognese  tAgliAtelle 169 Kč
hovězí a vepřové maso, kořenová zelenina, cibule, česnek,  
červené víno, rajský protlak, bylinky, hladkolistá petržel,  
Valgrana Piemonte

6. Al Prosciutto Di PArMA e PoMoDori  
essiccAti  tAgliAtelle                        169 Kč
parmská šunka, česnek, šalotka, sušená rajčata, cuketa,  
smetana, hladkolistá petržel, Valgrana Piemonte

7. con chorizo e PePeroni  linguine 149 Kč
chorizo, chilli, česnek, zauzená paprika, rajčata,  
hladkolistá petržel, Valgrana Piemonte

Bezlepkové dýňové noky se zeleninou,  
hovězími líčky na víně a ciBulovou  
MArMeláDou  169 Kč
bezlepkové dýňové noky, hovězí líčka, kořenová zelenina,  
cibulová marmeláda, vinná omáčka, petržel

    

8. al pesto di spinaci, mozzarella  
e seMi Di zuccA  linguine 159 Kč
špenátové pesto, česnek, mozzarella, pražená dýňová semínka   

09. con PAncettA e zuccA e seMi Di zuccA  
 rigAtoni     159 Kč

pancetta, pečená dýně, dýňová omáčka, pražená dýňová semínka, 
Valgrana Piemonte 

10. Al sAlMone broccolo PAnnA  
e BaBy spinaci  rigAtoni                        189 Kč
losos, brokolice, smetana, česnek, baby špenát 

11. con cAlAMAri e PePeroncino  
 linguine nero 189 Kč

kalamáry, česnek, chilli, ančovičky, čerstvá rajčata,  
hladkolistá petžel

12. alla puttanesca / ai GamBeri  
 sPAghetti 149 Kč

tomatová omáčka, olivy, kapary, ančovičky, rukola, chilli,  
česnek, cherry rajčátka, hladkolistá petžel 

s krevetami (4 ks) 249 kč

stÁlÁ a zimní naBídka

speciÁly zimní sezÓny



sloŽ si vlastní pastu...

SPaghetti

Linguine
Linguine nero

rigatoni

tagLiateLLe

1.  VÍno a oLiVoVÝ oLeJ 105 Kč

2. Pomodoro  109 Kč

3.  šPenátoVé PeSto  
 S bazaLKou  109 Kč

4.  žamPionoVá 109 Kč

5. máSLoVá 119 Kč

6.  dÝŇoVá 129 Kč

7.  boLogneSe  169 Kč

8. Vinná omáčKa 109 Kč

česnek, Chilli, hladkolistá petržel, ančovičky,  
Kapary, olivy, uzená paprika, Cuketa,  
rajčata, rukola, šalotka, Smetana, 
špenát 10 Kč

bazalka, baby špenát, Cherry rajčata,  
Vejce (žloutek), žampiony, brokolice, 
Kořenová zelenina 15 kč

Valgrana Piemonte, Pečená dýně, sýr Pecorino, 
Cibulová marmeláda 20 kč

Sušená rajčata, Pancetta, Parmská šunka,  
guanciale, Chorizo, Kreveta 1ks 25 kč

hovězí líčka 45 kč

Kalamáry 69 kč

Losos 75 kč

ČERSTVÁ
P A s t A

DOMÁCÍ
omÁčky

ingreDience+&

Platí od 01. 12. 2019.


