STUDENÉ PŘEDKRMY
100g Caprese speciale – rajčata, mozzarella,
česnek, bazalka, olivový olej
70g Carpaccio z hovězí svíčkové plněné
listovým špenátem, parmezán
80g Manzo Freddo con Salsa
jemný roastbeefový nářez s dresingem
1ks Rozpečená bageta s česnekem nebo
bylinkami

HOVĚZÍ STEAKY
119,- 200g Filovaný hovězí Flank steak, smažené
rozmarýnové brambory
189,- 200g Rumpsteak (steak z vyzrálé hovězí květové
špičky) na grilu se slaninou, cibulové kroužky
189,- 300g Rumpsteak (steak z vyzrálé hovězí květové
špičky) s restovanými fazolovými lusky se slaninou
29,- a česnekem
200g Rumpsteak (steak z vyzrálé hovězí květové
špičky) s restovanou čerstvou zeleninou
200g Pfeffersteak – hov. svíčková na grilu,
pepřová omáčka
49,200g Steak Roma – hov. svíčková, hřibová
49,omáčka
55,-

299,-

ČERSTVĚ VAŘENÉ TĚSTOVINY A
NOKY

299,- 250g PENNE, FETTUCINE, SPAGHETTI, NOKY,
VŘETENA - rýžové bezlepkové těstoviny
369,U všech těstovin váha masa 100g

299,- Aglio Olio Peperoncino – olivový olej, česnek, 139,chilli paprička, parmezán, petrželka
409,- Alfredo – kuřecí maso, smetana, cibulka
179,179,Spaghetti
carbonara
–
vaječný
žloutek,
Kuřecí vývar s masem a nudlemi
419,- pancetta, parmezán
Kuřecí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi
Quattro formaggi – smetanová sýrová omáčka 159,Minestrone – italská zeleninová polévka s
179,Bolognese – masová směs z hovězího a
parmezánem
vepřového masa, sýr eidam
Tomatový krém se sušenými rajčaty
590,900g
Mísa
La
Patas
–
grilované
speciality
Amore Mio – kuřecí maso, cherry rajčata, jarní 179,55,-sypaný eidamem
hovězí
Rumpsteak,
špíz
La
Patas,
vykostěné
kuřecí
cibulka, bazalka, česnek, olivy, parmezán
60,-sypaný parmezánem
stehno, 4ks kuřecích křídel, restované fazolové
Con spinaci e Pollo – kuřecí maso, špenát se 179,lusky s česnekem a slaninou, variace dipů
smetanou a česnekem
179,Ravenna – kuřecí maso, bazalkové pesto,
ořechy, parmezán, česnek, olivový olej
139,- Avelino – čerstvý losos, smetana, cherry rajče, 199,139,- 400g Pečená kuřecí křidýlka se sweet - chilli
170g Kuřecí prsa na grilu
kopr
145,- omáčkou
170g Smažená kuřecí prsa
199,189,- Sorentino – vepřová panenka, smetana,
159,- 200g Špíz La Patas – kuřecí prsa, vepřová
170g Kuřecí prsa zapečená šunkou a sýrem
žampiony
189,- panenka, slanina, cibule
170g Kuřecí prsa zapečená pikantním italským
229,- Pomodoro – vepřová panenka, česnek, bazalka, 199,250g Grilovaná vepřová krkovice,
salámem Ventricina a uzeným sýrem, rucolový
rajčatová omáčka, parmezán, cibule
gratinované smetanové brambory s cibulí,
salát s cherry rajčaty, červenou cibulí a
189,Spaghetti Napoli – pancetta, rucola, černé
česnekem, zapečené sýrem
krémovým balsamicem
olivy, cherry rajčata, parmezán, chilli papričky
179,- 300g Mix Grill – kuřecí prsa, vepřová panenka, 349,170g Kuřecí prsa Livorno – plněná kuř. prsa
Di Parma – prosciutto crudo, smetana, žampiony, 189,hovězí svíčková, restovaná čerstvá zelenina
pestem, suš. rajčaty, prosciuttem,
189,- červená cibule, sypané parmezánem
200g Duroc steak US – vyzrálá vykostěná
bylinková om. s česnekem
199,- vepřová kotleta se sázeným vejcem a slaninou
170g Kuřecí prsa na grilu s gorgonzolovou
199,200g Vepřová panenka Salentina – filovaná
omáčkou, bramborové rösty
vepřová
panenka
s
jemnou
smetanovou
170g Kuřecí prsa s tymiánem na ledovém salátu 199,připravená z kvalitní rýže Carnaroli
omáčkou se sušenými rajčaty a česnekem
s rucolou, cherry rajčaty, olivami,
189,200g Smažená vepřová panenka ve
česnekovo-pažitkový dip
209,350g Italské hřibové rizoto s vepřovou
strouhance
z
parmezánu,
bylinek,
kešu
ořechů
a
169,200g Grilované vykostěné kuřecí stehno
panenkou, parmezán
citrónové kůry
s mladým listovým špenátem se smetanou
349,- 350g Italské rizoto s kuřecím masem, sušenými 189,199,- 150g Medailonky z hovězí svíčkové,
200g Grilované vykostěné kuřecí stehno se
rajčaty, bazalkovým pestem, parmezán
restované žampiony s česnekem a chilli
sušenými rajčaty gratinované mozzarellou,
bazalkové pesto
200g Nugety z vykostěného kuřecího stehna, 179,150g Filet z lososa s bylinkovým
marinované v omáčce sweet - chlli, restovaná
259,189,Lasagne spinaci – se špenátem, zapečené
máslem podávaný na listovém salátku
kukuřice na másle
smetanou a sýrem
150g Česnekové řízečky z vepřové panenky 169,- 150g Filet z lososa s listovým špenátem
289,189,Lasagne bolognese – s hovězím a vepřovým
189,- 150g Filet z candáta na grilu s citrónovým
200g Panenka na grilu plněná listovým
229,masem, zapečené rajčatovou omáčkou a sýrem
máslem podávaný na listovém salátku
špenátem
199,- 150g Filet z candáta s čerstvou restovanou
170g Špalíky z vepř. panenky na grilu
259,zeleninou - cherry rajčata, červená cibule,
obalované v tyrolském špeku, restovaná zelenina
200g Panenka na grilu s omáčkou z gorgonzoly 199,- paprika, cuketa, lilek, česnek, žampiony, bylinky
99,100g Kuřecí řízek, vařený brambor
189,250g Vepřová krkovice na grilu,
99,50g Smažený sýr, hranolky
restované žampiony s česnekem a chilli
100g Kuřecí prsa, restovaná kukuřice na másle 99,189,200g Duroc steak Toscana – vyzrálá
170g Cordon bleu – smažená kuřecí prsa
159,- 50g Spaghetti Bambini – šunka, kukuřice,
99,vykostěná vepřová kotleta na grilu se směsí z oliv,
plněná šunkou a sýrem
smetana
kapar, cherry rajčat a jarní cibulky na ledovém
100g Smažený sýr
105,salátu
100g Smažený hermelín
105,Couvert 13,-

POLÉVKY

JÍDLO PRO VÍCE OSOB

KUŘECÍ & VEPŘOVÉ SPECIALITY

SPECIALITY LA CASA

ITALSKÁ RIZOTA

RYBY

CO NESMÍ CHYBĚT

VELKÉ OBĚDOVÉ SALÁTY
350g Míchaný salát z čerstvé zeleniny
350g Salát s roastbeefem, koktejlový dresing
350g Salát s kuřecím grilovaným masem,
dresing
350g Caesar salát – římský salát, ančovičkový
dresing parmezán, kuřecí maso, krutony
350g Salát s čerstvým grilovaným lososem,
bylinkový dresing
350g Salát Caprese – ledový salát, rucola,
cherry rajčata, mozarella, olivový olej
350g Salát Reggina, kuřecí maso, niva,
sterilovaná hruška, rucola, ledový salát
350g Salát Willy – grilované vykostěné kuřecí
stehno, ledový salát, cherry rajčata, rucola,
krémové balsamico
350g Salát Virgine – čerstvý zeleninový salát s
grilovanou vepřovou panenkou, dijonský dresing
350g Salát Speciale – ledový salát, cherry
rajčata, ořechy, rucola, bazalkové pesto,
krémové balsamico, gorgonzola, opečená
slanina
350g Salát Flank - kousky hovězího flank
steaku, mix listových salátů, cherry rajčata,
dijonksý dresing

129,179,169,179,189,159,169,169,179,179,-

199,-

PŘÍLOHY
150g Hranolky
200g Smetanové brambory s cibulkou
200g Šťouchané brambory s cibulkou
200g Smažené rozmarýnové brambory
180g Americké brambory
6ks Bramborové rösty
200g Opékané brambory se slaninou a cibulí
200g Vařený brambory s máslem a pažitkou
150g Smetanový listový špenát
200g Restované fazolové lusky se slaninou a
česnekem
200g Restovaná čerstvá zelenina
200g Restované žampiony s česnekem a chilli

39,45,45,45,39,45,45,39,55,49,59,49,-

LASAGNE

OMÁČKY

NĚCO PRO DĚTI

Studené - tatarská omáčka, pikantní česneková, 35,blue - cheese, čenekovo - pažitková, křenová
Teplé – gorgonzolová, silná masová, omáčka ze 49,sušených rajčat, omáčka z lesních hub, pepřová
Dresing - bylinkový, koktejlový, ančovičkový,
35,dijonský

SEZNAM ALERGENŮ NA VYŽÁDÁNÍ U
OBSLUHY
PIZZERIA - RISTORANTE
tel.: 774 436 437, 547 210 142
www.la-patas.cz, e-mail: info@la-patas.cz
Pokud při placení neobdržíte účet z pokladny neplaťte, jste našimi hosty!

PIZZA
Na přání Vám připravíme pizzu na
mozzarellovém základě

PIZZA
35,-

55,Pizza Pane – pizza chléb
Pizza kapsa se sýrem, šunkou, kukuřicí a bylinkami169,139,Margherita – tomato, sýr
159,Salami – tomato, sýr, salám
159,Funghi – tomato, sýr, žampiony
189,Picante con spinachi – tomato, sýr, pikantní
italský salám Ventricina, listový špenát, žampiony,
česnek
165,Cardinale – tomato, sýr, šunka
169,Hawai – tomato, smetana, sýr, šunka, ananas
179,Americana – tomato, sýr, šunka, žampiony,
kukuřice
179,Al Pancetta – tomato, sýr, slanina, žampiony
179,Milano – tomato, sýr, italský salám, hermelín,
červená cibule, jalapeños
169,Bianco – smetana, sýr, šunka, jarní cibulka
179,Hungaria – tomato, sýr, čabajka, cibule
179,Quattro stagioni – tomato, sýr, šunka, salám,
žampióny, artyčoky
San Remo – smetana, sýr, slanina, kuřecí maso, 179,kozí rohy
Agli Spinaci – tomato, sýr, gorgonzola, listový 179,špenát, česnek
Mexicana – tomato, sýr, salám, kukuřice, paprika, 179,česnek, chilli olej
Messina – smetana, sýr, uzený sýr, šunka, cibule, 179,jalapeños
La Patas – tomato, sýr, šunka, salám, žampiony, 189,slanina, olivy
179,Positano – tomato, sýr, hermelín, uzený sýr,
herkules čerstvá cibule
199,Gurmán – tomato, sýr, šunka, kuřecí maso,
žampiony, kukuřice, směs quattro formaggi
169,Vegetariana – tomato, sýr, kukuřice, artyčoky,
žampióny, cibule
179,Capricciosa – tomato, sýr, šunka, žampiony,
olivy, kapary, ančovičky, artyčoky
Diavola – tomato, sýr, salám, cibule, ančovičky, 179,česnek, chilli olej
179,Genova – smetana, sýr, šunka, vejce, slanina,
kukuřice
Fabrizio – tomato, sýr, šunka, suš. rajčata, olivy 179,179,Mario – tomato, sýr, slanina, špenát, česnek,
kozí rohy, cibule
Pirata – tomato, sýr, slanina, salám, vejce, cibule 179,Pollo – tomato, sýr, kuřecí maso, špenát, česnek 179,169,Con Verdure – smetana, sýr, čerstvá rajčata,
špenát, kukuřice, žampiony
189,Italiana – tomato, sýr, pikantní italský salám
Ventricina, gorgonzola, nakádané cibulky, rucola
189,Manzo Freddo – tomato, sýr, roastbeef,
nakládané cibulky
189,Pizza Calzone (plněná) – tomato, sýr, šunka,
slanina, žampiony, česnek

Quattro Formaggi – tomato, smetana, eidam,
niva, mozzarella, ovčí sýr
Romana – tomato, smetana, sýr, šunka, hermelín,
brusinky
Quattro Salumi – tomato, sýr, italský salám
Ventricina, čabajka, šunka, herkules
Pomo – smetana, sýr, směs quattro formaggio,
kuřecí maso, hruška, rucola
Capri – tomato, sýr, slanina, žampiony, čabajka,
hermelín
Frutti di Mare – tomato, sýr, mořské plody,
česnek
Speciale di Casa – tomato, sýr, italský salám,
prosciutto crudo, žampiony, olivy, kapary
Prosciutto con Rucola – tomato, sýr, prosciutto
crudo, rucola, parmezán
Prosciutto Cruddo – tomato, sýr,
prosciutto crudo, olivy, mozzarella
Carbonara – smetana, sýr, pancetta, vejce,
parmezán

MOUČNÍKY
179,- 100g Cheesecake
90g Čokoládový dortík s lesním ovocem a
189,- vanilkovým krémem, šlehačka
90g Čokoládový dortík se zmrzlinou a
199,- šlehačkou
100g Grilovaný ananas podávaný se
199,- skořicovou zmrzlinou
150g Tiramisu La Patas
199,- 100g Smetanovo-tvarohový dort s lesním
ovocem
189,- Pohár La Patas – 2 kopečky vanilkové zmrzliny,
přelité směsí z lesních plodů, šlehačka
199,Zmrzlinové poháry - sestav si sám
199,- Domácí zmrzlina dle nabídky
Ovoce do pohárů: ananas, lesní plody
199,- Šlehačka
Polevy – čokoládová, jahodová, karamel
189,-

Na přání Vám potřeme okraj pizzy česnekem
nebo bylinkami

Přísady na pizzu
Paprika, kukuřice, žampiony, špenát, olivy,
ananas, kapary, jalapeños, kozí rohy,
mozzarella, artyčoky, rucola, hruška................................25,Šunka, sýr eidam, sýr uzený, hermelín, salám,
slanina, ančovičky, kuřecí maso.........................................40,Ovčí sýr, italský salám, Ventricina, gorgonzola,
herkules, čabajka, frutti di mare, parmezán................45,Prosciutto crudo..........................................................................50,Cibule, vejce, jarní cibulka...................................................10,Česnek..............................................................................................5,Čerstvý losos.................................................................................80,Krabice na pizzu a jídla........................................................10,-

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
99,99,-

Fernet Stock, Citrus, Becherovka, Lemond
Slivovice
99,- Božkov Tuzemský
Teguila silver, Teguila gold
109,- Vodka Finlandia
95,- Gin Bombay
Bacardi, Havana Rum
95,- Grappa
95,-

35,15,10,-

59,59,55,69,79,-

Pivo
55,33,49,30,43,26,49,-

WIFI: lapatas13

290,210,255,-

Ballantines, Jameson, J. Walker, 4 Roses
Tullamore dew, Jim Beam
Jack Daniels, Jack Daniels Honey
Dimple 15yo

69,69,85,120,-

Likéry 0,04l
Jägermeister, Baileys, Kahlua

65,-

Cognacy a Rum 0,04l
Metaxa*****
Remy Martin v.s.o.p
Diplomatico reserva exclusiva
Legendario elixir de Cuba 7 y o
Ron Zacapa Centenario 23 y o

65,120,119,89,129,-

KÁVA A TEPLÉ NÁPOJE

Nealkoholické nápoje
0,33l Coca-cola, Fanta, Sprite
0,25l Kinley Tonic, Tonic s příchutí
0,25l Bonaqua – neperlivá, jemně perlivá,
perlivá
0,20l Fuze tea - citrón, broskev, zelený
0,33l Cappy, dle nabídky
0,40l Točená Kofola
0,40l Točená limonáda
1,00l Italská stolní voda Goccia Di Carnia
0,75l Römerquelle perlivá, neperlivá
0,75l Rychlé špunty
0,50l / 1l Džbánek točené vody
30,- /

Bohemia sekt - Demi, Brut, Rosé, Nealkoholický
Lambrusco - Bianco, Rosso
Prosecco

Whisky a Bourbony 0,04l

Aperitiv

0,5l Zlatý Bažant 12° světlý ležák
0,3l Zlatý Bažant 12° světlý ležák
0,5l Březňák 11° světlé
0,3l Březňák 11° světlé
0,5l Zlatopramen (nealkoholické pivo)
0,3l Zlatopramen (nealkoholické pivo)
0,4l Cider - Apple, Rosse

49,55,45,75,59,65,79,59,-

Perlivá vína – sekty, láhev

NÁPOJE

0,08l Martini – bianco, dry, rosso
0,04l Campari bitter
0,1l Crodino – nealko
0,04l Portské víno
Aperol Spritz

Destiláty 0,04l

45,45,35,45,45,39,39,59,79,95,55,-

Káva espresso, (malá)
Káva lungo (velká)
Káva turecká
Cappuccino
Latte macchiato
Vídeňská káva
Alžírská – vaječný líkér, šlehačka
Italská – amareto, šlehačka
Ledová káva se zmrzlinou a šlehačkou
Karamelové ledové latte
Smetana do kávy
Příchuť do kávy, dle nabídky
Grog
Čaj
0,20l Svařené víno
0,20l Horká čokoláda se šlehačkou – tmavá,

45,45,45,55,65,65,69,69,75,75,5,10,49,45,66,55,-

