pátek
13. července 2018

POLEDNÍ NABÍDKA:
od 11 do 15 hodin

Polévka:
Hovězí vývar s masem, zeleninou a tradičními českými nudlemi (1,3,9)
Italská tomatová s bazalkovým pestem (5,8,9)

36,-Kč
39,-Kč

ČESKÁ KUCHYNĚ - hotová jídla:
150g

Hovězí nudličky STROGANOFF z mladého býčka, zjemněné smetanou, jasmínová rýže (1,7,9)

134,-Kč

150g

Pečený libový VEPŘOVÝ VRABEC, bílé zelí, naše bramborové knedlíky (1,3,7)

119,-Kč

150g

Smažený SÝR EIDAM, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7,10)

115,-Kč

300g

Tradiční SRBSKÉ KUŘECÍ RISOTO se zeleninou, sypané sýrem eidam, kyselá okurka (7)

115,-Kč

ITALSKÁ KUCHYNĚ - hotová jídla a pizza (zvýhodněná cena):
300g

SPAGHETTI NAPOLITÁNA s restovaným česnekem, cibulkou a cuketou, čerstvé bylinky, zjemněné
drcenými tomaty, sypané strouhaným italským sýrem, zdobené lístky rukoly (1,3,7)

115,-Kč

300g

GNOCCHI con SALSICCIA FRESCA s restovanou pikantní klobásou Salssicia, sušenými tomaty,
baby karotkou a feferonkami, sypané hoblinkami Grana Padano, zdobené rukolou (1,3,7)

119,-Kč

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA - TŘI DRUHY PIZZY ceny od 119,- Kč
NEAPOL - pomodoro, mozzarella, anglická slanina, červená cibule, vejce (1,3,7)
TOSCANA - pomodoro, mozzarella, šunka, anglická slanina, paprika (1,7)
PROSCIUTTO CRUDO - pomodoro, mozzarella, parmská šunka, lístky čerstvé rukoly (1,7)

119,-Kč
129,-Kč
135,-Kč

Doporučujeme:
150g

Hovězí TEXAS BURGER s restovanou anglickou slaninou, ledovým salátem, červenou cibulí
a jalapeňos majonézou, hranolky julienne (1,3,7,9,10)

149,-Kč

Tip dne:
350g

VELKÝ ZELENINOVÝ SALÁT s grilovaným kozím sýrem, sušenými tomaty a bazalkovým pestem,
focaccia s česnekem a rozmarýnem (1,5,7,8)

129,-Kč

350g

VELKÝ ZELENINOVÝ SALÁT s kousky kuřecích prsíček, ananasem a pikantním dresinkem, sypané
sezamovými semínky, focaccia s česnekem a rozmarýnem (1,7,11)

129,-Kč
Vývar/Tomatová

Polední zvýhodněné menu:
1.
2.
3.

Menu: polévka + hovězí stroganoff, jasmínová rýže
Menu: polévka + vepřový vrabec, bílé zelí, bramborové knedlíky
Menu: polévka + smažený sýr eidam, brambory, tatarka

TOČENÁ LIMONÁDA MALINOVKA - 0,3l za 25,-Kč a 0,5l za 38,-Kč

T

www.latorretta.cz
Moskevská 56/503, Praha 10
Reservace tel. 271 720 019

165,-/168,-Kč
150,-/153,-Kč
146,-/149,-Kč

ová

,-Kč
,-Kč
,-Kč

