LA FONDUTA
PIZZA & TEX MEX RESTAURANT

Menu

Predkrmy a polévky
4 ks

VE Smažené Jalapeňos papričky plněné čedarem, podávané
GE s limetkovým dipem *(1,3,7)

99,-

100g

Smažené cibulové kroužky s česnekovou crémou

100 g

Křupavé krevety - tygří krevety v japonské strouhance panco,
limetková majonéza, rukola s hořčično-medovým dresinkem *(1,3,7)

139,-

Hovězí Carpaccio

178,-

80 g

*(1,3,7)

79,-

tenké plátky marinované hovězí svíčkové s rukolou *(3)
0,25 l
0,25 l

Špenátový krém s restovanou pančetou / s lososem *(1,3,4,7)
VE Tomatová polévka s mozzarellou a bazalkou *(7)
GE

59,- / 79,59,-

Hlavní chody
150 g

Pork Burger – burger z BBQ vepřového masa s čedarem, ledovým salátem,
cibulovými kroužky s našimi hranolky a česnekovou crémou *(1,3,7)

229,-

150 g

Smažené kuřecí stripsy s našimi hranolky a česnekovou crémou *(1,3,7)

199,-

180 g

BBQ kuřecí prsíčko s našimi hranolky a malým salátem

199,-

200 g

(*7)

Grilovaná vepřová krkovice s pepřovou omáčkou a pečeným

199,-

bramborem *(1,7)
160 g

Vepřová panenka s houbovo-smetanovou omáčkou a mačkaným

229,-

bramborem (*7)
180 g

Jacob´s Shrimps - tygří krevety v pikantní marinádě z medu, chilli

279,-

a teriyaki omáčky *(3,6)

Prílohy
200 g
200 g
1 ks
50 g

Naše hranolky
Mačkané brambory *(3,7)
Bylinková bageta *(1,3,7)
Pepřová omáčka

49,49,49,49,-

50 g Česneková créma *(3)
50 g Mango-chilli omáčka *(3)
30 g Limetková majonéza *(3)

39,39,29,-

Testoviny
(na požádání můžeme těstoviny nahradit bezlepkovými fusilli za příplatek 20,- Kč)
250 g

Spaghetti Aglio Olio e Pancetta

*(1, 3, 7)

175,-

těstoviny s extra panenským olivovým olejem, česnekem, pálivými papričkami,
uzenou italskou slaninou a parmezánem
250 g

Spaghetti Carbonara

175,-

*(1, 3, 7)

těstoviny s uzenou italskou slaninou, cibulí, vejcem a parmezánem
250 g VE

Fusilli La Casa *(1,3,7)

175,-

GE těstoviny s pestem ze sušených rajčat, rukolou a parmazánem

250 g

Fusilli Pesto Pollo

175,-

*(1, 3, 7, 8)

těstoviny se špenátovým pestem, kuřecím prsíčkem a parmezánem

250g

Fusilli Salmone *(1,3,4,7)

185,-

těstoviny s lososem, limetkou, smetanou a parmazánem
250 g

Gnocchi con Pollo e Spinaci

*(1, 3, 7)

185,-

bramborové noky s kuřecími prsíčky a listovým špenátem, smetanou a parmezánem
250 g

Gnocchi con Maiale e Funghi

*(1, 3, 7)

zapečené bramborové noky s vepřovou panenkou, houbami, smetanou
a parmezánem

185,-

Saláty
250 g VE
GE

Salát s gratinovaným kozím sýrem s medovými ořechy, perníkovými krutony
a hořčično-medovým dresinkem *(1,7,8)

179,-

250 g VE
GE

Salát se sušenými rajčaty – mix listových salátů s rukolou,

179,-

250 g

sušenými rajčaty, olivami, parmazánem a dresinkem z olivového oleje
a limetek *(7)

Caesar Chef – mix ledového a římského salátu s naším caesar dresinkem,

179,-

kuřecími prsíčky, pančetou a krutony s parmazánem *(1,3,7)
250 g

Caesar s krevetami - mix ledového a římského salátu s naším caesar
dresinkem, tygřími krevetami a krutony *(1,3,4,7)

179,-

Wings, Ribs & Tex-Mex
Wings 300 g / 400 g / 600 g
naše vyhlášená marinovaná křidélka s mango chilli omáčkou a česnekovou
crémou. Na výběr máte - Chicken, Honey, BBQ nebo Buffalo *(6,7,10)

159,- / 189,- / 289,-

Combo Wings 1100 g
275 g Chicken + 275 g Honey + 275 g BBQ + 275 g Buffalo křidélek
s našimi omáčkami *(6,7,10)

333,-

Ribs 400g / 800 g
naše marinovaná a pečená vepřová žebírka s mango chilli omáčkou a česnekovou
crémou. Na výběr máte – BBQ, Chipotle *(6,7,10)
Ke všem našim Wings a Ribs doporučujeme bylinkovou bagetu
nebo naše hranolky

235,- / 355,-

*(1)

Combo Ribs & Wings Platter 1300 g
- BBQ vepřová žebírka 400 g a 600 g Buffalo křidélka s našimi omáčkami,
100 g cibulovými kroužky a 200 g našimi hranolky *(6,7,10)

399,-

BBQ Chicken Wrap 150 g
- Pšeničná tortilla plněná kuřecími stripsy, čedarem, BBQ omáčkou, ledovým salátem
a kukuřicí, podávaná s našimi hranolky a česnekovou crémou *(1,3,7)

214,-

Caesar Wrap 150 g

214,-

- Tortilla plněná ledovým salátem, kuřecími stripsy, restovanou pančetou, caesar dresinkem,
parmazánem, podávaná s našimi hranolky a česnekovou crémou *(1,3,4,7,10)

Chicken Buritto 150 g

219,-

- Dvě velké tortilly plněné BBQ kuřecím masem, fazolemi, jalapeňos, rýží, kukuřicí
a čedarem *(1,3,7)

Porky Buritto 150 g
- Dvě velké tortilly plněné vepřovým masem, fazolemi, jalapeňos, rýží,
kukuřicí a čedarem *(1,3,7)

219,-

Pizza
VE
GE Margherita drcená rajčata, mozzarella, bazalka *(1, 7)
VE Funghi drcená rajčata, mozzarella, žampióny *(1, 7)
GE

139,144,-

Prosciutto drcená rajčata, mozzarella, šunka *(1, 7)
Salame drcená rajčata, mozzarella, pikantní salám *(1, 7)
Prosciutto Salame drcená rajčata, mozzarella, šunka, pikantní salám *(1, 7)
Prosciutto Funghi drcená rajčata, mozzarella, šunka, žampióny *(1, 7)
Hawaii drcená rajčata, mozzarella, šunka, ananas *(1, 7)
Pimpinela smetana, mozzarella, šunka, hermelín, brusinky *(1, 7)
Bismark drcená rajčata, mozzarella, slanina, vejce *(1, 3, 7)
Quattro Stagioni drcená rajčata, mozzarella, šunka, žampióny, pikantní salám, listový

159,159,163,163,163,174,163,-

169,špenát s parmezánem *(1, 7)
VE Quattro Formaggi drcená rajčata, mozzarella, scamorza, gorgonzola, taleggio *(1, 7)175,GE

Tiziana drcená rajčata, mozzarella, slanina, česnek, špenát, vejce *(1, 3, 7)
BBQ NY drcená rajčata, smetana, mozzarella, BBQ kuřecí prsíčka *(1, 7)
Capriciosa drcená rajčata, mozzarella, šunka, pikantní salám, žampióny, olivy *(1, 7)
Diavola drcená rajčata, mozzarella, pikantní salám, olivy, cibule, feferonky *(1, 7)
Pollo e Gorgonzola smetana, mozarella, gorgonzola, špenát, kuřecí maso *(1,7)
Genovese drcená rajčata, mozzarella, slanina, cibule, špenátové pesto *(1, 7, 8)
Tonno e Cipolla drcená rajčata, mozzarella, tuňák, cibule *(1, 4, 7)

173,-

VE Vegetariana drcená rajčata, mozzarella, kukuřice, žampiony, olivy, rukola
GE

173,-

172,172,169,169,179,173,-

*(1, 7)

Etna drcená rajčata, mozzarella, gorgonzola, pikantní italský salám, feferonky *(1, 7)

183,-

VE Formaggi di Capra smetana, mozzarella, sušená rajčata, kozí sýr, rukola,
GE
slunečnicová semínka, hořčično-medový dresink *(1, 7,8,10)

183,-

El Puerco drcená rajčata, smetana, mozzarella, slanina, cibule, čedar, BBQ vepřové

183,-

maso

*(1, 7)

Don Pablo smetana, mozzarella, kuřecí maso, čedar, nachos, guacamole, jalapeňos*(1, 7) 183,Maiale e Porcini
cibule

smatana, mozzarella, vepřová panenka, směs hub s rozmarýnem,

179,-

*(1,7)

Mexico drcená rajčata, mozzarella, pikantní salám, feferonka, cibule, vepřové maso
Prosciutto Crudo

smetana, mozzarella, losos, rukola, olivy *(1.4.7)

189,-

drcená rajčata, mozzarella, hovězí carpaccio, rukola, parmazán *(1, 7)

Pizza tyčinky
VE Pizza pane
GE

189,-

drcená rajčata, mozzarella, prosciutto crudo, rukola, parmezán *(1, 7) 189,-

Salmone e Rucola
Carpaccio

*(1, 7)

drcená rajčata, česnek, italský pikantní salám, tallegio, parmazán
placka s česnekem, drcená rajčata, rozmarýn *(1)

Účtujeme Vám Couvert - náš chléb, bylinkové máslo, česnekový olej *(1, 7)

209,*(1, 7)

129,58,8,-

Dezerty
Čokoládový dortík s pistáciovou zmrzlinou a malinovou salsou *(7)
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou *(1, 3, 7)
Naše Tiramisu *(1, 3, 7)
Griliášový pohár *(1,3,7,8)
1 kopeček zmrzliny dle nabídky *(7)

119,89,89,89,25,-

Horké nápoje
Espresso
Macchiato *(7)
Cappuccino *(7)
Latte Macchiato *(7)
Ledová káva *(7)

42,45,52,52,78,-

Svařené víno
Horká Griotka
Grog
Horká čokoláda *(7)
Dilmah T-series

52,49,49,49,49,-

Horká máta
Horký zázvor
Med 15g

49,49,8,-

Nealhoholické nápoje
0,30 Toma Natura
34,1litr Voda s mátou
49,a citróny
0,37 Jarritos
49,Guava / Mango
- mexická ovocná soda
0,25 Pepsi Cola
39,0,25 Pepsi Cola Light
39,0,25 7 UP
39,0,25 Tonic
39,-

0,30 Malinovka
0,50 Malinovka

Aperitivy
0,10
0,10
0,10
0,04
0,25

Martini bianco
Martini extra dry
Martini rosso
Campari
Aperol Spritz

30,40,-

0,30 Naše limonáda
dle nabídky
0,30 Náš ledový čaj
0,20 Juice Tropicana
dle nabídky
0,25 Juice Toma
dle nabídky
0,20 Freš pomeranč
0,20 Freš grep

49,49,39,39,79,79,-

Pivo
60,60,60,60,99,-

0,50 Staropramen 11° 36,- čepované *(1)
0,30 Staropramen 11° 26,- čepované *(1)
0,40 Staropramen 12° 39,extra chmelený
ležák - čepované *(1)

0,33 Stella Artois
39,nealkoholické *(1)
0,50 Staropramen
39,Cool grep *(1)

Koktejly:
20 cl Caipirisima

30 cl Mojito
99,kubánský rum s mátou, limetkami, třtinovým
cukrem

12 cl Black russian
99,prémiová vodka Russian Standard doplněná
likérem z kávy a jamajského rumu

30 cl Italské Mojito
99,kubánský rum s mátou, limetkami, třtinovým
cukrem, malinami a perlivým vínem

99,kubánský rum s limetkami, třtinovým cukrem
a ledovou tříští

25 cl Lavina

99,-

svařené víno s medem a becherovkou

*) čísla v závorce označují
obsažené alergeny
1
2
3
4
5
6
7

30 cl Ginger mojito

99,-

zázvorová varianta na klasický kubánský
nápoj

Přehled alergenů

Obiloviny obsahující lepek
Korýši a výrobky z nich
Vejce a výrobky z nich
Ryby a výrobky z nich
Jádra podzemnice olejné
(arašídy) a výrobky z nich
Sójové boby (sója) a výrobky z nich
Mléko a výrobky z něj

8 Suché skořápkové plody, tj. mandle, lískové
ořechy, ořechy
9 Celer a výrobky z nich
10 Hořčice a výrobky z ní
11 Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12 Oxid siřičitý a siřičitany
(ve vyšších koncentracích)
13 Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14 Měkkýši a výrobky z nich

Destiláty a likéry 4 cl
Vodka Russian Standart
Brokers Gin
Tanqueray Gin 47,3%
Slivovice
Grappa Chardonnay
Metaxa *****
Godet V.S.
Godet Pearadise
Nikka From The Barel
51,4% - Japan Whisky

60,60,60,60,65,65,90,125,120,-

Johnie Walker red label 60,Teeling Small -IrishWhiskey 70,Jameson
60,Tullamore Dew
60,Jim Beam
60,Jack Daniel's
80,Jack Daniel's Honey
90,Tequila Casco Viejo
60,Casco Viejo Reposado 60,Becherovka
60,-

Fernet Stock
Fernet Stock Citrus
Jägermeister
Baileys
Sambuca

60,60,60,60,60,-

Kompletní nabídku rumů naleznete v našem ,,Rumovém deníku“

vína
Rozlévaná

0,15 l

Chardonay - IGT (Itálie - bílé víno)
Merlot Cantina Borga (Itálie - červené víno)
Rosé Cantina Borga (Itálie - růžové víno)

48,48,48,-

Lambrusco IGT Amabile (Itálie - bílé víno)
Lambrusco dell Emilia - DOC (Itálie - červené víno)

48,48,-

Bílá vína - 0,75 l
Ryzlink rýnský *12

Cervená vína - 0,75 l
229,-

Vinařství Lahofer, Dobšice, kabinet.

Ryzlink vlašský *12
BM Vinařství, Tvrdonice, pozdní sběr.

Tramín červený *12

Cabernet Sauvignon I.G.T. *12

349,-

Vinařství Borga Veneto, Itálie.

Valpolicella Superiore, DOC *12
349,- Vinařství Rocca Sveva, Piamonte, Itálie.
349,-

599,-

Perlivá vína - 0,75 l

Nové Vinařství, Drnholec, jakostní.

Rulandské šedé *12

349,-

Nové Vinařství, Drnholec, jakostní.

Pálava *12

Vinařství Borga, Veneto, Itálie.

Pinot Grigio, DOC *12
Vinařství Borga, Veneto, Itálie.

249,-

Bílé víno výhradně z odrůdy Lambrusco
s jemným perlením.
359,-

Vinařství Bílkovi, Velké Bílovice.

Sauvignon IGT *12

Lambrusco Bianco, IGT,
Itálie *12

Lambrusco Reggiano Rosso,
DOC, Itálie *12

299,-

Červené jemně perlivé víno tvořené odrůdou
349,- Lambrusco.
349,-

Prosecco Frizzante, DOC,
Itálie *12

329,-

Vimařství Borga, Itálie.

Valdobbiadene Prosecco
599,Superiore D.O.C.G, Brut, Itálie *12
Vinařství Althea, Veneto.

*12 Alergen oxid siřičitý a syřičitany

