MENU

PI AT T I F R ED D I

(Studená jídla)

Il classico della Salsamenteria prosciutto di Parma DOP 24 měsíců, Mortadella IGP, salám Felino IGP, Spalla 390,–
di San Secondo, Pecorino toscano DOP, Parmigiano DOP 24 měsíců, Caciotta di Parma

Parma e burrata prosciutto di Parma DOP 24 měsíců, burrata, cherry rajčata, rukola
Caprese di Parma prosciutto di Parma DOP 24 měsíců, bůvolí mozzarella, cherry rajčata, rukola
Delizia di Parma prosciutto di Parma DOP 24 měsíců, parmazán DOP, rukola, pepř, olej
Caprese classica bůvolí mozzarella DOP, cherry rajčata, rukola
Caprese di Burrata sýr z čerstvého bůvolího mléka (200 gr.), plněný smetanovou mozzarella stracciatellou,

330,–
240,–
240,–
220,–
220,–

Prosciutto di Parma DOP 24 měsíců na výběr s mozzarelou nebo 24 měsíčním parmazánem DOP
Prosciutto di Parma DOP 24 měsíců s cantaloupe melounem

220,–
220,–

cherry rajčata, rukola

F O RM AG G I

(Sýry)

Parmigiano DOP 24 měsíců s krémovým balzamikem
Gorgonzola DOP s vlašskými ořechy
Caciotta di Parma s marinovaným čatný
Pecorino toscano DOP s fíkovým čatný
Mozzarella di bufala DOP s rukolou

170,–
170,–
150,–
150,–
150,–

Fo r ma g g i m i st i ( Va r i a c e sýrů)
Gran piatto Reale

680,–

Gran piatto del Casaro

440,–

Tripletta del Casaro

270,–

burrata, mozzarella DOP, pecorino DOP, parmazán DOP, gorgonzola DOP a caciotta s kondimenty
parmazán DOP, mozzarella DOP, pecorino DOP, gorgonzola DOP a caciotta s kondimenty
parmigiano DOP, gorgonzola DOP a caciotta s kondimenty

S F IZ I

(chuťovky)

Torta fritta
Bruschetta prosciutto di Parma DOP e caciotta (sýr)
Bruschetta pesto e pomodorini cherry rajčata, pesto
Bruschetta burro e acciughe piccanti s máslem a ančovičkami
Polenta fritta, gorgonzola DOP e pancetta
Polenta fritta con gorgonzola
Scodella di polenta fritta miska smažené polenty
Giardiniera nakládaná zelenina
Cipolline alla brace grilované cibulky

70,–
130,–
130,–
130,–
130,–
150,–
90,–
90,–
90,–

PANINI CALDI or PIADINA

190,–

(Teplé sendviče)

Parmigiano prosciutto di Parma 24 měsíců, sýr, parmazánová pasta
Bolognese mortadella, gorgonzola
Roastbeef rostbíf, rukola, parmazánová pasta a hobinky
Vegetariano grilovaná paprika, cuketa, lilek a cibule, sýr, rajčata, bazalkové pesto
San Secondo spalla di San Secondo, sýr, artyčoková pasta

Předkrmy js�u jen začátkem cesty

PR I M I

(Samostatné chody)

Anolini di Zibello plněné těstoviny s omáčkou z culatella, smetana

250,–

Anolini al gorgonzola plněné těstoviny s omáčkou z gorgonzoly DOP

250,–

Tortelli d’erbetta těstoviny plněné ricottou a špenátem, máslo a parmazán DOP

250,–

Tortelli di zucca těstoviny plněné dýní, máslo a parmazán DOP

250,–

Tortelli di tartufo těstoviny plněné lanýžem, máslo a parmazán DOP

280,–

Lasagne all’emiliana tradiční těstovinový pokrm s hovězím ragů

250,–

a bešamelem

Gnocchi di patate al ragu di culatello bramborové noky s omáčkou z gorgonzoly DOP

240,–

Gnocchi di patate al gorgonzola bramborové noky s omáčkou z gorgonzoly DOP

240,–

Gnocchi di patate al pesto bramborové noky s bazalkovým pestem

240,–

PR I M I MIST I

(Variace těstovin)

Tripletta parmigiana
kombinace těstovin plněných ricotou a špenátem, dýní, podávané s máslem a parmazánem DOP a masovou směsí,

370,–

podávané s omáčkou z culatella, smetana

Tripletta di tortelli
kombinace těstovin plněných ricotou a špenátem, dýní a sezónní surovinou podávané s máslem a parmazánem DOP

Doppietta di tortelli
kombinace těstovin plněných ricotou a špenátem, dýní, podávané s máslem a parmazánem DOP

370,–
320,–

... cestujete! Nevynechejte nic z naší nabídky,
p�rce jídel js�u pro tento účel uzpůs�beny ...

SE CON D I

(Hlavní chody)

360,–

Guancialini di maiale al lambrusco con polenta fritta
dušená vepřová líčka ve víně Lambrusco podávané se smaženou polentou

270,–

Carpaccio di lonza con cipolline, pomodorini e rucola

tenké plátky vepřové pečeně s rukolou, grilovanou cibulkou a cherry rajčaty

270,–

Porcello Tonnato, rucola e olive

tenké plátky vepřové pečeně s tuňákovou majonézou, olivami a rukolou

Carpaccio di Roast Beef alla Parmigiana

250,–

Carpaccio di roastbeef con sugo e purè o padellata di verdure

270,–

Parmigiana di melanzane

230,–

tenké plátky pečeného hovězího rostbífu s parmazánem a rukolou
studené tenké plátky pečeného hovězího rostbífu s hořčičnou omáčkou, bramborovou kaší nebo pečenou zeleninou
pečené lilky s rajčaty a mozzarellou

CON T ORN I

(Přílohy)

Padellata di verdure pečená paprika, cuketa, lilek, cibule
Patate al forno pečené brambory
Purѐ di patate bramborová kaše
Insalata mista míchaný listový salát, mrkev a cherry rajčata

110,–
110,–
80,–
140,–

I N SAL AT E

245,–

(Míchané saláty)

Insalatona parmigiana

míchaný listový salát, prosciutto di Parma 24 měsíců, hobilny parmazánu

Insalatona bufalina

míchaný listový salát a bůvolí mozzarella

Insalatona di tonno

míchaný listový salát, tuňák a grilované cibulky

Insalatona di roastbeef

míchaný listový salát, plátky studeného rostbífu, hobliny parmazánu

Jaká šk�da �pustit nás bez dezertu!
DOLCI (Dezer t y)
Gelato della casa

160,–

Doppietta del goloso

140,–

Affogato al Caffé

130,–

Torta sbrisolona con crema zabaione

120,–

Tiramisu della Salsamenteria

120,–

Salame di cioccolato con panna

110,–

Gelato 'Crema Antica di Parma

120,–

Scodella di melone

110,–

smetanová zmrzlina, čokoláda, kousky sbrisolony, čokoládový salám, šlehačka

sbrisolona (sušenka s mandlemi a ořechy), čokoládový salám, šlehačka

smetanová zmrzlina, espresso, šlehačka

sušenka s mandlemi a ořechy, omáčka Sabayone

domácí tiramisu

čokoládoý salám se šlehačkou

smetanová vanilková zmrzlina s vůní "Erba Luigia" s možností výběru: omáčka Sabayone,
čokoláda poleva, lesní plody

miska cantaloupe melounu

MILANO
Via San Pietro all’Orto 9 ( Montenapoleone - San Babila ) +39 02 76281350
Via Ponte Vetero 11 ( Brera ) +39 02 72094367
CANNES - Rue Meynadier 86 ( Le Vieux Port ) +33 49 39 96 667

PARIS - 40, rue Saint-Georges (9ème arrondissement) +33 (0) 1 48 24 58 94
PRAGUE - Kozí ulice 7 (Staré město) +420 245 009 123
salsamenteriadiparma.com

