Jídelní lístek
LA FONTANELLA

STUDENÉ PŘEDKRMY
1

La capresse „La Fontanella“

75 Kč

Mini mozzarella s cherry rajčátky s bazalkovým pestem,
bylinková ciabatta

2

Bruschetta pomodoro

55 Kč

Opečené plátky ciabatty ochucené rajčatovým tataráčkem s bazalkou a
červenou cibulkou

3

Miska oliv

45 Kč

Mix zelených a černých oliv zakápnutých extra panenským olivovým olejem

POLÉVKY
4

Zuppa di pomodori

45 Kč

Tomatová polévka podávaná s bazalkovým pestem a zakysanou smetanou

5

Polévka dle denní nabídky

35 Kč

SALÁTY
7

Insalata greca

75 Kč

Míchaný salát z čerstvé zeleniny (rajče, okurka, paprika, červená cibule)
s balkánským sýrem, oreganem a olivami

8

Insalata di pollo con verdure

85 Kč

Plátky pečeného kuřecího prsíčka,
míchaný salát z čerstvé zeleniny (rajče, okurka, paprika, rukola)

9

Insalata Della Mamma

Teplý salát z rýže s grilovanými kousky kuřecích prsíček, okurky,
rajčat, černé a zelené olivy, rukola

85 Kč

PIZZA
10

Margherita

110 Kč

Tomatová omáčka, mozzarella, čerstvá bazalka

11

Prosciutto/ šunková se sýrem

120 Kč

Tomatová omáčka, šunka, mozzarella, oregano

12

Quattro formaggi/ ze čtyř sýrů

120 Kč

Mozzarella, niva, eidam, smetana, parmazán

13

Tonno/ tuňáková s olivami

130 Kč

Tomatová omáčka, tuňák, červená cibule, černé olivy, mozzarella

14

Diavola/ ďábelská

125 Kč

Tomatová omáčka, paprikový salám, mozzarella, chilli papričky

15

Hawai/ s šunkou a ananasem

120 Kč

Tomatová omáčka, šunka, ananasové kousky, mozzarella

16

Salmone/ s lososem a špenátem

130 Kč

Kousky lososa, špenát, smetanová omáčka, mozzarella

17

Pollo/ s kuřecím masem

130 Kč

Kousky kuřecího masa, smetanová omáčka, rukola, mozzarella

18

Capricciosa/ se šunkou a žampiony

125 Kč

Tomatová omáčka, šunka, žampiony, mozzarella, bazalka

19

Funghi/ žampionová

115 Kč

Tomatová omáčka, žampiony, mozzarella

PŘÍSADY K PIZZE:
Tuňák
Masové: kuřecí maso, šunka, paprikový salám
Sýrové: niva, eidam, mozzarella
Zeleninové: žampiony, špenát listový, olivy, ananas

35 Kč
30 Kč
25 Kč
20 Kč

TĚSTOVINY
20

Spaghetti con pesto di basilico

125 Kč

Špagety s bazalkovým pestem sypané strouhaným parmezánem

21 Tagliatelle

carbonara

130 Kč

Tagliatelle s restovanou italskou slaninou, vaječnými žloutky,
smetanou a strouhaným parmezánem

22

Spaghetti bolognese

125 Kč

Špagety s domácí boloňskou omáčkou z mletého masa, drcených rajčat a zeleniny
sypané strouhaným parmazánem

23

Casarecce con pollo e crema di formaggi

130 Kč

Casarecce s restovanými kousky kuřecích prsíček se smetanovou sýrovou omáčkou

GNOCCHI
24

Gnocchi in crema di funghi

125 Kč

Vařené bramborové noky podávané se smetanovou houbovou omáčkou

25

Gnocchi con spinaci e pollo

130 Kč

Vařené bramborové noky podávané s restovanými kousky kuřecích prsíček
doplněné špenátem a smetanovou omáčkou

RISSOTO
26

Alla milanese con salmone e rucola

Krémové šafránové rizoto s kousky lososa, rukolou a strouhaným parmezánem

145 Kč

MASA
Saltimbocca alla romana di pollo,
riso alla zafferano
27

150 g

155 Kč

150 g

150 Kč

350 g

195 Kč

Grilovaná kuřecí prsíčka s plátkem parmské šunky a šalvějí,
šafránové rizoto

Filetto di maiale alla pizzaiola,
patate con crema
28

Plátky vepřového karé s tomatovou omáčkou ochucenou oreganem,
smetanové brambory

29

Ossobuco milanese, gnocchi

Dušený hovězí steak z kližky s morkovou kostí v
rajčatové omáčce s gremolatou, bramborové gnocchi

VEGETARIÁNSKÉ JÍDLO
39

Caponata siciliana

95 Kč

Restované kousky zeleniny s černými olivami a tomatovou omáčkou,
bylinková ciabatta

DEZERTY
40

Gelato con lamponi

55 Kč

Vanilková zmrzlina s horkými malinami a šlehačkou

41

Panna cotta

55 Kč

Smetanový dezert s vanilkou a malinami

42

Mascarpone a frutta fresca

Mascarpone s čerstvým ovocem a italskými piškoty

55 Kč

