SÝRY

Marinovaná mozzarella buffalo
v panenském olivovém oleji s bylinkami
125 g / 145,- Kč
Sýr ricotta marinovaná v panenském olivovém oleji
125 g / 120,- Kč
Grana Padano – italský přírodní extra tvrdý sýr
zrající minimálně 10 měsíců
100 g / 70,- Kč

ŠUNKY

Toskánská sušená šunka
lehce nasolená delikátní šunka zrající v horských
oblastech až 16 měsíců
80 g / 199,- Kč
Prosciutto
Jemně uzená Tyrolská šunka, uzrávající až 20 měsíců
v horských oblastech
80 g / 149,- Kč
Pancetta
Nasolená a rolovaná vepřová pancetta zrající
v suchu 150 až 180 dní, z oblasti Kalábrie
100 g / 129,- Kč

OLIVY

Olive verdi giganti
Obrovské a na slunci vyzrálé zelené olivy naložené
ve slané vodě, ze severní části Itálie z oblasti Veneto
50 g / 50,- Kč
Olive nere tostate
Pečené černé olivy s peckou obdržely svou černou
barvu delší dobou zrání a udržují si jí pomocí
pomalého vysoušení. Jejich intenzivní chuť se ještě
zvýrazní díky pražení.
50 g / 69,- Kč

SUŠENÁ RAJČATA

LaSienna sušená rajčata
Marinovaná v canola oleji s petrželí, pažitkou
a česnekem
50g / 49,- Kč

PEČIVO
Domácí chlebové tyčky grissini
1 ks / 25,- Kč

CHEESES

Marinated buffalo mozzarella
in virgin olive oil with herbs
125 g / CZK 145
Ricotta cheese marinated in virgin olive oil
125 g / CZK 120
Grana Padano – Italian natural extra-hard cheese
matured for at least 10 months
100 g / CZK 70

HAMS

Tuscan ham
Dry-cured, lightly salted Tuscan ham, matured in
a mountainous region for up to 16 months
80 g / CZK 199
Prosciutto
Gently smoked Tyrol ham matured in a mountain
our region for up to 20 months
80 g / CZK 149
Pancetta
Salted, rolled Calabrian pork pancetta,
dry-cured for 150–180 days
100 g / CZK 129

OLIVES

Olive verdi giganti
Huge, sun-ripened green olives in brine,
from Veneto in northern Italy
50 g / CZK 50
Olive nere tostate
Roasted black olives with stones, characterised
by black colour from a longer ripening period
and slow drying and roasting for a more
intense flavour
50 g / CZK 69

DRIED TOMATOES

LaSienna dried tomatoes
Marinated in canola oil with parsley, chives
and garlic
50g / CZK 49

BREAD
Homemade breadsticks grissini
1 piece / CZK 25

