
Tradiční italské tiramisu     78,-        Millefoglie-moučník z listového těsta s vanilkovým krémem 78,-
Panna cotta s lesním ovocem     78,-       Citronová zmrzlina s horkými višněmi    82,-
Čokoládové suflé s vanilkovou zmrzlinou a čerstvými jahodami 85,-       Pomerančový sorbet s Campari     82,-

Ručně nakrájený hovězí tatarák se šalotkou a kapary, křepelčí vejce, opečené tousty   165,-
Tatarák z grilovaných tygřích krevet s maracujovým želé a vanilkovou černou solí    198,-
Plátky červené řepy s domácím marinovaným lososem a wasabi crème fraîche    155,-
Carpaccio z chobotnice s praženými piniovými oříšky a plátkami grana padáno      198,-
Klasické hovězí carpaccio, doplněné trhanými salátovými listy a rajčaty San Marzano    165,-

PŘEDKRMY
Krevety podávané na horké pánvi s grilovaným česnekovým chlebem  168,-
Dušené slávky po námořnicku       159,-
Grilované sardinky, avokádová majonéza       148,-
Grilovaná chobotnice na sicilské caponatě       179,-

Italské prkénko   prosciuttto di parma, spianata romana, ventricina piccante, mortadella di Bologna,
    grana padano dop, taleggio, gorgonzola dolce, pecorino romano, mozarella di bufala, 
    olivy černé a zelené, sušená rajčata        227,-

POLÉVKY
Tradiční minestrone    65,-      Trentinská rybí polévka se slávkami   85,-
Slepičí vývar se zeleninou a širokými nudlemi 65,-      Polévka dle denní nabídky    55,-

SALÁTY
Rýžové rolky s čerstvým špenátem, krevetami a mátovým dressingem. Balsamico a jahody     183,-
Salát s grilovaným tuňákem, ančovičkami, křepelčím vejcem, šalotkou a artyčoky      185,-
Buvolí mozzarella na sicilské caponatě s bazalkovými tousty, parmskou šunkou a rajčaty sam marzano     190,-
Salát s gorgonzolou, hruškami, hroznovým vínem, ořechy a medem                      169,-
Trhaný salát s domácím marinovaným lososem, avokádem a jogurtem         175,-
Špenátový salát s kozím sýrem, jahodami a pekanovými ořechy          159,-

   Tagliatelle s čerstvým tuňákem, pancettou a hříbky 195,-
    Tagliatelle s mušlemi sv. Jakuba, chřestem a artyčoky 210,-
    Spaghetti s panenkou, sušenými rajčaty a hříbky 189,-
   Papardelle s telecím ragú a sýrem pecorino romano 165,-

Spaghetti s kozím sýrem, rajčaty a čerstvou bazalkou     157,-
Spaghetti s krevetami, česnekem a bílým vínem             155,-
Papardelle s uzeným lososem a mascarpone                    168,-
Tagliatelle s plody moře a rajčaty                                         189,-

RISOTTA
Risotto s kachnou a hříbky  185,-           Risotto s bazalkovým pestem a krevetami       179,-    Risotto s plody moře  198,-

RYBY
Velké plato grilovaných mořských plodů a ryb:

kalamáry, chobotnice, tygří krevety, langustiny, mušle sv. Jakuba, celá pražma, grilovaná zelenina, brambory pečené s rozmarýnem  899,-

Kalamáry plněné pečenou zeleninou a mozarellou s lahodnou omáčkou z tygřích krevet    275,-
Candát pečený na šalvějovém másle, smetanové lišky, šafránové pyré      299,-
Mušle sv. Jakuba na zeleném chřestu, grilovaný květák a sauce béarnaise       420,-
Grilovaný losos s bazalkovou omáčkou a sušenými rajčaty, bramborové pyré    240,-
Mořský vlk se zeleninou na grilu                          267,-
Chobotnice pečená s loupanými rajčaty a červeným vínem, grilovaná špenátová polenta   310,-
Šťavnatý tuňákový steak na piniových oříškách se salsou puttanesca, salátové listy, grilované brambory  395,-

MASO
Panenské biftečky obalené pancettou s omáčkou taleggio a lesním ovocem, pečené brambory   207,-
Telecí rumpsteak s krémovou omáčkou marsala a grilovanými artyčoky, pečené brambory    290,-
Kachní prso na pomerančích, omáčka z granátových jablek, citrusové rizoto     278,-
Grilovaný entrecôte se šalotkou a hřiby, pečené brambory s rozmarýnem     329,-

DEZERTY

PASTA


