středa
13.9.2017

POLEDNÍ NABÍDKA:
od 11 do 15 hodin
www.Facebook.com/La.Torretta.Anglicka

Polévka:
Hrachová s klobásou (1,7)

ČESKÁ KUCHYNĚ - hotová jídla:
200g Přírodní JELENÍ KARBANÁTEK, podávaný s pečenými rozmarýnovými bramborami, brusinkový dip (1,3)

39,-Kč

119,-Kč

400g KENTUCKY TALÍŘ (marinované spodní paličky, pečená kuřecí stehna, smažené kuřecí nugety z prsou),
ledový salát a cherry rajčátka, bramborové hranolky, česnekový dip (1,3,7)

119,-Kč

350g SRBSKÉ RIZOTO s kousky kuřecích prsíček , vepřové krkovičky, cibulí paprikou, sypané sýrem Eidam,
červená řepa

115,-Kč

250g PLNĚNÉ ČERSTVÉ ŽAMPIONY modrým sýrem, podlité bazalkovou omáčkou, podávané s kuskusem, sypaným čerstvou
petrželkou (1,7) – PRO VEGETARIÁNY

110,-Kč

ITALSKÁ KUCHYNĚ - hotová jídla a pizza (zvýhodněná cena):
300g SPAGHETTI Alla Bolognese s pravou boloňskou masovou směsí v omáčce z drcených tomat a čerstvých ,
bylinek, hoblinky Grana Padano (1,3,7)

115,-Kč

300g PENNE Quatro Formaggi s omáčkou ze 4druhů italských sýrů a hoblinkami Grana Padano zdobené čerstvou
rukolou a cherry rajčátky (1,3,7)

115,-Kč

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA – TŘI DRUHY PIZZY ceny od 115,-Kč
NEAPOL - pomodoro, mozzarella, anglická slanina, cibule, vejce (1,3,7)

115,-Kč

DIAVOLA - pomodoro, mozzarella, salám Piccante, chilli, oregáno (1,7)

125,-Kč

PROSCIUTTO CRUDO - pomodoro, mozzarella, parmská šunka, lístky čerstvé rukoly (1,7)

135,-Kč

DOPORUČUJEME:
200g Grilovaný STEAK ze šťavnaté vepřové krkovičky, podlitý přírodní šťávou, sázené vejce, podávaný s
bramborovými hranolkami , malá zeleninová obloha (1,3)

169,-Kč

Tip dne:
350g VELKÝ ZELENINOVÝ SALÁT s tuňákem ve vlastní šťávě, ledovým salátem, vařeným vajíčkem, kukuřicí
červenou cibulí a medovohořčičným dresinkem, focaccia s česnekem a rozmarýnem (1,3,7)

Polední zvýhodněné menu:

124,-Kč

Vývar

1.

Menu: polevka + Jelení karbanátek, rozmarýnové brambory, brusinky

150,-Kč

2.

Menu: polevka + Kentucky talíř, hranolky česnekový dip

153,-Kč

3.

Menu: polévka + Srbské rizoto, Eidam, červená řepa

149,-Kč

Točená limonáda Malinovka – výhodná cena 0,3l za 25,-Kč a 0,5l za 38,-Kč
NOVĚ DOMÁCÍ LIMONÁDY DLE DENNÍ NABÍDKY, KTEROU VÁM OCHOTNĚ SDĚLÍ NÁŠ
PERSONÁL – 0,5L – 49,-KČ

