
MADE IN ITALY

Mořský salát 
ledový salát, paprika, plody moře (14)
220 Kč

Koktejl z lososa
uzený losos, majonéza, kečup, cibule, 
koňak (3, 4)
140 Kč

Koktejl z krevet
krevety, majonéza, kečup, koňak (2, 3)
150 Kč

Nářez ze syrové šunky
200 Kč

Caprese
mozzarella, rajčata, bazalka (7)
120 Kč

Carpaccio
nářez ze syrové svíčkové
190 Kč

Nudlová polévka
(1, 3, 9)
40 Kč

Stracciatella
(3, 9)
60 Kč

Tortellini v polévce
(1, 3, 9)
100 Kč

Fazolová polévka
(1, 3, 9)
80 Kč

Špenátová polévka
(1, 7, 9)
80 Kč

Minestrone
(9)
90 Kč

Italské speciality
predkrmy polévky

^



MADE IN ITALY

Míchaný salát po italsku 
míchaná zelenina, tuňák, mozzarella (4, 7) 
150 Kč

Míchaný zeleninový salát
míchaná zelenina
75 Kč

Kuřecí salát
rajčata, cibule, kousky kuřete, vejce, 
majonéza (3)
120 Kč

Rýžový salát
rýže, tuňák, cibule, capari, černé olivy, 
majonéza (3, 4)
160 Kč

Salát se syrovou šunkou
ledový salát, rajčata, černé olivy, syrová 
šunka, parmazán, pomeranč (7)
190 Kč

Salát s krevetami
ledový salát, rajčata, černé olivy, citron, 
koktejlové krevety restované na česneku (2)
190,-

saláty první choDy z ryb

Špagety Mediterraneo
rajčatová omáčka, tuňák, cibule, černé 
olivy, capari, smetana (1, 4, 7)
200 Kč

Nudličky s lososem a kaviárem
smetanová omáčka, uzený losos, kaviár  
(1, 3, 4, 7, 9)
200 Kč

Špagety allo scoglio
čerstvá rajčata, česnek, plody moře (1, 2, 14)
320 Kč

Noky con gamberetti e spinaci
smetanová omáčka, špenát, koktejlové 
krevety, česnek (1, 2, 3, 7, 9)
210 Kč

Nudle moře a hory
smetanová omáčka, hříbky, hrášek, tygří 
kreveta (1, 2, 3, 7, 9)
280,-

Risotto con broccoli e gamberetti
smetanová omáčka, brokolice, česnek, 
koktejlové krevety (2, 7)
210,-



MADE IN ITALY

Špagety na rajčatech
rajčatová omáčka, cibule (1)
120 Kč

Špagety alla carbonara
slanina, vejce, parmazán, smetana (1, 3, 7, 9)
140 Kč

Špagety aglio e olio
olivový olej, česnek, feferonka, vlašské 
ořechy (1, 8, 9)
130 Kč

Špagety alla matriciana
rajčatová omáčka, slanina, cibule (1)
170 Kč

Špagety alla puttanesca
rajčatová omáčka, černé olivy, capari, 
feferonka, česnek (1)
190 Kč

Penne all´ arrabbiata
rajčatová omáčka, slanina, feferonka, 
česnek (1)
170 Kč

Penne alla Siciliana
masové ragú, zelené olivy, paprika, 
feferonka, česnek, smetana (1, 7, 9)
190 Kč

První choDy

Penne po myslivecku
masové ragú, šunka, hříbky, hrášek, 
smetana (1, 7, 9)
190 Kč

Penne del cuoco
rajčatová omáčka, bazalkové pesto, vlašské 
ořechy, smetana (1, 7, 8, 9)
170 Kč

Nudle s masovým ragú
masové ragú (1, 3, 9)
170 Kč

Nudle s hříbky na smetaně
smetanová omáčka, hříbky (1, 3, 7, 9)
170 Kč

Nudle s kuřecím masem  
a brokolicí na smetaně
smetanová omáčka, kousky kuřete, 
brokolice (1, 3, 7, 9)
180 Kč

Nudle po cikánsku
smetanová omáčka, šunka, hrášek, hříbky, 
feferonka (1, 3, 7, 9)
190 Kč



MADE IN ITALY

Tortellini pasticciati
sýrová omáčka z mozzarelly, šunka, masové 
ragú, hříbky, hrášek (1, 3, 7, 9)
210 Kč

Tortellini se smetanou a šunkou
smetanová omáčka, šunka (1, 3, 7, 9)
180 Kč

Tortellini pesto
bazalkové pesto, smetana (1, 3, 7, 8, 9)
180 Kč

Lasagne Bolognese
(1, 3, 7, 9)
170 Kč

Tortelloni alle noci
sýrová omáčka z nivy a uzeného sýra, 
vlašské ořechy (1, 3, 7, 8, 9)
190 Kč

Tortelloni al fumo
smetanová omáčka, slanina, artyčoky (1, 3, 7, 9)
200 Kč

Noky alla Sorrentina
rajčatová omáčka, cibule, mozzarella (1, 3, 7)
170 Kč

Noky se sýry a šunkou
sýrová omáčka z nivy a uzeného sýra, 
šunka (1, 3, 7, 9)
170 Kč

Garganelli al torchio
smetanová omáčka, dušené papriky, 
žampiony, slanina (1, 3, 7, 9)
180 Kč

Garganelli al profumo
sýrová omáčka z nivy a uzeného sýra, 
šunka, brokolice (1, 3, 7, 9)
190 Kč

Garganelli s lilkem a olivami
masové ragú, lilek, černé olivy (1, 3, 9)
190 Kč

Penne Maddalena
rajčatová omáčka, mozzarella, česnek, 
feferonka (1, 7)
190 Kč

Rajčatová omáčka, obsažená ve většině prvních chodů, obsahuje rajčata, bazalku a olivový olej.

Těstoviny tortellini jsou plněné masem, tortelloni ricottou a špenátem.

Ve většině prvních chodů a polévek je masový vývar. Pokud budete chtít jídlo připravit bez vývaru, prosíme, 
obraťte se na obsluhu.

Rádi Vám připravíme i bezlepkové těstoviny.



MADE IN ITALY

Steak ze svíčkové na grilu
400 Kč

Steak ze svíčkové  
na balzamikovém octě
(1,7)
420 Kč

Steak ze svíčkové na hříbkách (1,7)
440 Kč

Steak ze svíčkové na zeleném pepři
(1,7)
420 Kč

Steak ze svíčkové Parma
zabalený v syrové šunce, ozdobený 
parmazánem (1,7)
450 Kč

Vepřové plátky na grilu
180 Kč

Vepřové plátky na hříbkách
(1,7)
210 Kč

Vepřové plátky na citrónu
(1,7)
185 Kč

druhé choDy

Vepřové plátky na bílém víně
(1,7)
185 Kč

Vepřové plátky se špenátem a sýry
(1,7)
210 Kč

Kuřecí plátky na grilu
150 Kč

Kuřecí plátky na dušených paprikách
(1,7)
210 Kč

Kuřecí plátky s brokolicí a slaninou
(1,7)
210 Kč

Kuřecí řízek Pasticciata
šunka, hrášek, ragú, smetana (1,3,7)
220 Kč



MADE IN ITALY

Hranolky/krokety/rýže
40 Kč

Domácí italský chléb
30 Kč

Pizza chléb s oreganem a olivovým olejem
50 Kč

Pizza chléb s rozmarýnem a česnekovým olejem
50 Kč

Bruschette s rajčatovo-olivovou směsí  
a bazalkovým pestem
100 Kč

Špenátové listy na másle
70 Kč

Dušená brokolice
70 Kč

Dušené papriky na česneku
75 Kč

Směs zeleniny na grilu
80 Kč

Ochucené oleje
20 Kč

prílohy

dezerty

druhé choDy z ryb

Losos na grilu
(4)
250 Kč

Mečoun na rajčatech
rajčatová omáčka, černé olivy, capari, 
oregáno (4)
230 Kč

Smažené sépiové kroužky
(14)
250 Kč

Pražma na rajčatech
rajčatová omáčka, oregáno (4)
350 Kč

Pražma na grilu
330 Kč

Tartufo
80 Kč

Dezerty dle denní nabídky
80 Kč

^

Za každý obal (karton na pizzu, krabička na jídlo) 
účtujeme 8,-


