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POLEDNÍ NABÍDKA:
od 11 do 15 hodin
Polévka:
Kuřecí vývar s nudlemi a kořenovou zeleninou (1,3,7,9)
Tomatová s bazalkovým pestem (1,9)

36,-Kč
39,-Kč

HOTOVÁ JÍDLA
150g VEPŘOVÁ PANENKA WELLINGTON, pečená v kabátku ze žampionů a listového těsta, podlitá přírodní omáčkou,
podávaná s pečenými bramborami (1)
200g PŘÍRODNÍ KARBANÁTEK, podávaný s bramborovou kaší, zjemněnou máslem, sypanou čerstvou petrželkou,
kyselá okurka (1,3,7)

134,-Kč

150g MASO DVOU BAREV s kousky kuřecích prsíček a vepřové krkovičky v jemně pikantní omáčce, s restovanou
zeleninou, podávané s dušenou rýží, sypanou čerstvou petrželkou (1)

115,-Kč

350g ZELENINOVÝ KUSKUS s máslovou brokolicí a baby karotkou, sázené vejce, podlitý krémovou omáčkou z čerstvých
bylinek (1,3,7) – NOVINKA PRO VEGETARIÁNY

115,-Kč

110-Kč

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

115,-Kč

300g GNOCCHI s kousky Tyrolské šunky, sušenými tomaty, olivami, prohozené našim bazalkovým pestem, hobliny
Grana Padano, zdobené čerstvou rukolou (1,3,7)

115,-Kč

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA – TŘI DRUHY PIZZY ceny od 115,-Kč
VEGETARIANA - pomodoro, mozzarella, artyčoky, paprika, cibule, žampiony, oregáno (1,7)

115,-Kč

TONALE - pomodoro, mozzarella, anglická slanina, salám Picante, feferonky, olivy (1,7)

125,-Kč

QUATRO FORMAGGI - smetana, mozzarella, gorgonzola, hermelín, parmezán (1,7)

135,-Kč

DOPORUČUJEME:
250g Grilovaný STEAK ZE ŠŤAVNATÉ VEPŘOVÉ KRKOVIČKY, přelitý pepřovou omáčkou, podávaný s bramborovými
hranolkami, malá zeleninová obloha (1,7)

169,-Kč

Tip dne:
350g VELKÝ ZELENINOVÝ CHEF SALÁT se šunkou a sýrem nakrájené na jullienne v domácí majonéze, vařené
vejce, focaccia s česnekem a rozmarýnem (1,3,7)
Polední zvýhodněné menu:

124,-Kč
Vývar/Tomatová

1.

Menu: polevka + Panenka Wellington, pečené brambory

165,-Kč/168,-Kč

2.

Menu: polevka + Přírodní karbanátek, bramborová kaše, okurka

146,-Kč/149,-Kč

3.

Menu: polévka + Maso dvou barev, dušená rýže

146,-Kč/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

www.latorretta.cz

