Vzhledem k mimořádné situaci dochází ke změnám OD STŘEDY 14.10.2020 PRODÁVÁME OBĚDY od 11,00 – 15,00 hod.
pouze S SEBOU DO MENU BOXU nebo KRABICE – menu box a krabice na pizzu ZDARMA.
Tato nabídka platí pouze pro jídla s sebou a k vyzvednutí osobně.
OBJEDNÁVAT můžete na TELEFONU 271 720 019

pondělí
23. listopadu 2020

POLEDNÍ NABÍDKA:
od 11 do 15 hodin

Polévka:
Hovězí vývar s masem, kořenovou zeleninou a tradičními českými nudlemi (1,3,9)
Polévka z červené čočky s kokosovým mlékem a koriandrem (1,7)

36,-Kč
39,-Kč

ČESKÁ KUCHYNĚ - hotová jídla:
150g

MEXICKÝ GULÁŠEK z mladého býčka zdobený sýrem a hráškem, jasmínová rýže (1,7)

139,-Kč

150g

Restovaná HUSÍ JATÝRKA po francouzsku na červeném víně, naše bramboráčky (1,3,7,9,12)

129,-Kč

150g

Grilovaná KUŘECÍ KAPSA z prsíček plněná šunkou a nivou, hranolky julienne, tatarská omáčka
(1,3,7,10)

129,-Kč

200g

Smažený HOLANDSKÝ ŘÍZEK (vepřové mleté maso se sýrem), bramborová kaše, kyselá
okurka (1,3,7)

125,-Kč

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

LASAGNE con POLLO e SPINACI s kousky kuřecích prsíček a listovým špenátem, zapečené
mozzarelou, zdobené cherry rajčátky a lístky rukoly, pesto (1,3,5,7,8)

129,-Kč

300g

PAPPARDELLE con TACCHINA e BROCCOLI s krůtím masem, brokolicí a pórkem, zjemněné
smetanou, sypané hoblinkami Grana Padano (1,3,7,12)

129,-Kč

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA - PĚT DRUHŮ PIZZY ceny od 119,- Kč
MARGHERITA - pomodoro, mozzarella, čerstvá bazalka (1,7)
VEGETARIANA - pomodoro, mozzarella, artyčoky, paprika, cibule, žampióny, oregáno (1,7)
HAWAII - pomodoro, mozzarella, šunka, ananas, oregáno (1,7)
SALAMI – pomodoro, mozzarella, šunka, salám Piccante, klobása Salsiccia, oregáno (1,7)
QUATRO FORMAGGI – smetana, mozzarella, gorgonzola, hermelín, parmezán (1,7)

119,-Kč
129,-Kč
129,-Kč
139,-Kč
139,-Kč

Doporučujeme:
200g

MEDAILONKY z vepřové KÝTY na grilu, pepřová smetanová omáčka, americké

159,-Kč

brambory, zeleninová obloha (1,5,7,8)

Tip dne:
350g

VELKÝ ZELENINOVÝ CAESAR SALÁT s kuřecím masem, římskými listy, hoblinkami Grana Padano,
česnekovými krutónky a caesar dresinkem, focaccia s česnekem a rozmarýnem (1,3,4,5,7,8,10)

www.latorretta.cz
Moskevská 56/503, Praha 10

129,-Kč

