jídelní lísteK
polévKy

0,33 l
49,69,69,-

MASOVÝ VÝVAR s nudlemi a játrovými knedlíčky
ČESNEKOVÁ se šunkou, sýrem, opečeným chlebem s ořechy
SMETANOVÁ (minutková) se slaninou a parmazánem

PŘEDkRmY

100 g

BRUSCHETTA al POMODORO směs z rajčat, česneku, olivového oleje,
petrželky a červené cibule na italském chlebu

119,-

CAPRESE mozzarella, rajčata, bazalka, olivový olej, balsamico
CARPACCIO marinované hovězí plátky s kořením, citronem,

109,189,-

olivovým olejem, rukolou a parmazánem

saláty

500 g

KUŘECÍ SALÁT SE SEZAMEM

kuřecí maso, salát, okurek, jogurt, bazalka, rukola, paprika, rajče, kukuřice
CAESAR SALÁT grilované kuřecí kousky, římský salát, zálivka z ančoviček
a kaparů, pečené krutony, hobliny parmazánu

199,199,-

SALÁT BEZ NÁZVU mozzarella, suš. rajčátka, salát, rukola, okurek, paprika, 199,rajče, mrkev, olivy, bazalka, petrželka

SALÁT CASA MIA vepřová panenka v marinádě a sezamu, salát,
okurky, rajčata, paprika, rukola, červená cibule, dresing z dijonské hořčice

209,-

dijonská hořčice, rukola, parmazán

169,-

SALÁT COLESLAW kuřecí maso, mrkev, bílé zelí, celer, majonéza,

risotto

450 g

lasaGne

500 g

CAROLLO kuřecí maso, cuketa, paprika, hrášek, červená cibule, kurkuma, parmazán 189,šPENÁTOVé RISOTTO S KREVETAMI gril. krevety, česnek, smetana, parmazán 349,MILANESE rýže s kurkumou, kuřecí prsa, rukola, cibule, bílé víno, parmazán 189,BOLOGNESE boloňská omáčka, smetana, sýr eidam
PROSCIUTTO boloňská omáčka, smetana, šunka, žampiony, sýr eidam
FORMAGGIO boloňská omáčka, smetana, niva, eidam, hermelín, chilli

239,249,259,-

kUŘECÍ|vEPŘové|HovĚZÍ maSo 200 g

KUŘECÍ NA GRILU kuřecí prsa, restovaná zelenina, parmazán
MARINOVANÝ KUŘECÍ STEAK kuřecí prsa na přírodní šťávě
LODI kuřecí prsa, kukuřice na slanině
MILANO kuřecí prsa, volské oko, šunka, přelité smetanovo-bylinnou omáčkou
FIRENZE kuřecí prsa, šunka, sýr, smetanová omáčka
SIENA kuřecí nudličky, sýrová omáčka, petržel
PESCARA kuřecí nudličky, žampiony, bílé zelí, paprika, pórek, sojová omáčka
BERGAMO kuřecí prsa v trojobalu

239,199,229,239,239,239,229,209,-

VEPŘOVé NA GRILU vepřová panenka, bylinky, drcený pepř
GRILOVANÁ PANENKA S VOLSKÝM OKEM

259,-

salát polníček, sušená rajčata, černé olivy, červená cibule, dijonský dip, hobliny mrkve

269,-

PRATO vepřová panenka, slanina, hermelín, přírodní přeliv
PALANZANO – medailonky grilovaná vepř. panenka, slanina, bylinková omáčka
SENIGÁLLIA – medailonky grilovaná vepř. panenka, chilli, med, přírodní přeliv
BIBIONE vepřová panenka na nudličky, cibule, česnek, žampiony, olivový olej
CéCINA vepřová panenka v trojobalu

269,269,239,239,229,-

TORRE VADO hovězí svíčková, hořčicová omáčka
TOLVE hovězí svíčková, niva, žampiony, petrželka, smetana
CAORLE marinovaná hovězí svíčková na nudličky, paprika, pórek, cibule,

459,459,-

bílé zelí, mrkev, žampiony

469,-

BIFTEK S BOLOGNESE OMÁČKOU

hovězí svíčková, grilovaná zelenina s bolognese omáčkou, parmazán

499,-

ryBy

200 g

LOSOS BARGA špenátový krém s česnekem
LOSOS V KRUSTě krusta z dijonské hořčice, medu, balsamica

379,389,-

a česneku, řepa, ledový salát, rukola

BeZmasá jídla
SMAŽENÝ SÝR, 120 g
FESTIVAL SÝRŮ, 120 g
SMAŽENÝ HERMELÍN, 100 g

149,159,149,-

DĚTSká JÍDLa

SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK
PŘÍRODNÍ KUŘECÍ ŘÍZEK kuřecí maso, eidam, šunka, přírodní přeliv
šPAGETY V TOMATU špagety, rajčatové sugo, sýr

Espresso
Espresso + smetana
Espresso double
Vídeňská káva
Latte Machiato
Cappuccino
Frappé
Káva na ledu
Turecká káva
Alžírská káva
Káva bez kofeinu

teplé nápoje

42,47,79,59,59,49,59,59,42,59,42,-

Čaj Ahmad s medem
Grog
Svařené víno bílé
Svařené víno červené

49,59,59,59,-

mléko
tatra mléko
med

10,10,10,-

nealKo

Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Fanta
Sprite
Tonic Kinley
Kinley Ginger
Kinley Bitter Rose
Römerquelle perlivá
Römerquelle neperlivá
Römerquelle citr. tráva
Cappy pomeranč
Cappy jablko
Cappy černý rybíz
Cappy jahoda
Cappy hruška
Cappy multivitamín
Red Bull energy drink
Aloe Vera

0,20 l
0,20 l
0,20 l
0,20 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,50 l

39,39,39,39,39,39,39,39,39,45,39,39,39,39,39,39,69,69,-

prémiové
minerální vody

S. Pellegrino
perlivá voda, Itálie
Panna Aqua
neperlivá voda, Itálie

í
C
á
m
do onády
m
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69,ky
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e
d
le
·d

119,119,99,-

Ø 33 cm

PANINI pizza chléb s česnekem
FOCACCIA pizza chléb s česnekem, sýrem
MARGHERITA tomato, sýr
AL FUNGHI tomato, sýr, žampiony
SPINACI tomato, sýr, špenát, česnek, parmazán
PROSCIUTTO tomato, sýr, šunka
AL SALAME tomato, sýr, salám
CAPRICCIOSA tomato, sýr, šunka, žampiony
HAWAI tomato, sýr, šunka, ananas
QUATTRO FORMAGGI tomato, eidam, hermelín, niva, parmazán
AL SALAMINO tomato, sýr, neapolský pikantní salám
FERRARA tomato, sýr, krájený špenát, anglická slanina
PEPERONI tomato, sýr, slanina, salám, jalapeños
SICILIANA tomato, sýr, šunka, žampiony, hrášek, smetana
PICANTE tomato, sýr, salám, vejce, cheddar, jalapeños
PETRONELA tomato, mozzarella, šunka, rajče, bazalka
AL CAPONE tomato, sýr, šunka, salám, paprika
VENEZIA tomato, sýr, slanina, salám, cibule, niva
CARBONARA smetana, sýr, anglická slanina, vejce, parmazán
GURMÁN tomato, sýr, šunka, žampiony, kuřecí maso, niva
TIBORIO tomato, sýr, jalapeños, cibule, ostrá omáčka, neapolský salám, poličan
VENETO tomato, sýr, pancetta, neapolský salám, cibule, jalapeños
ROSSANO tomato, sýr, parmská šunka, rajčata, rukola
MIGLIO tomato, sýr, šunka, slanina, mozzarella, sušená rajčata, olivy, kukuřice
TOSCANA tomato, sýr, kuřecí maso, broskve, smetana
COLPO tomato, sýr, parmská šunka, rajčata v oleji, olivy, pórek
DELLO CHEF tomato, sýr, hermelín, šunka, slanina, kukuřice
QUATTRO STAGIONI tomato, sýr, šunka, sušená rajčata, olivy, žampiony
LA SPEZIA smetana, sýr, anglická slanina, hermelín, cheddar, černé olivy
VEGATARIANA tomato, sýr, rajčata, paprika, olivy, žampiony, parmazán
AL SALMONE tomato, sýr, losos, olivy, rajčata v oleji, citron, česnek

0,70 l

89,-

0,70 l

89,-

59,139,169,189,189,189,199,199,199,209,209,219,219,219,219,219,219,229,229,229,229,229,229,229,229,229,229,229,229,239,249,-

Okraje pizzy Vám na požádání rádi potřeme česnekovým olejem. Možnost tomatový
nebo smetanový základ (bez doplatku). Cena ingrediencí od 12 Kč do 70 Kč.

TĚSTovINY

SPAGETTI
TAGLIATELLE
PENNE – BEZLEPKOVé

39,49,49,-

100 g

RIGATONI
GNOCCHI

39,49,-

omáčkY

BOLOGNA boloňská omáčka, smetana, česnek, petrželka, rukola, parmazán
MERLINO grilované krevety, smetana, špenát, česnek, rukola, parmazán
POMODORI sušená rajčata, olivy, olivový olej, česnek, rukola, parmazán
QUATTRO FORMAGGI 4 druhy sýrů, petrželka, smetana, rukola, parmazán
POLLO OLIO kuřecí prsa, olivový olej, petrželka, rukola, parmazán
CARBONARA pancetta, vejce, rukola, parmazán, smetana
SPINACI kuřecí prsa, špenát, kari, tomato, česnek, smetana, rukola, parmazán
BARI parmská šunka, červená řepa, mandle, vejce, rukola, parmazán
SAN MARINO smetana, parmská šunka, červená cibule, rukola, parmazán

149,239,149,149,149,159,179,169,149,-

PŘÍLoHY

VAŘENé BRAMBORY s máslem / OPEČENé BRAMBORY, 250 g
35,HRANOLKY / AMERICKé BRAMBORY, 200 g
45,GRATINOVANé BRAMBORY, 300 g
99,DUšENÁ RÝŽE, 100 g
35,JASMÍNOVÁ RÝŽE, 100 g
45,DOMÁCÍ ITALSKé PEČIVO
49,DOMÁCÍ OŘECHOVÝ CHLéB
1/4 | 29,1/2 | 49,celý | 89,GRILOVANÁ ZELENINA, 400 g rajče, cuketa, paprika, mrkev, cibule, oliv. olej 99,-

deZerty

PALAČINKA LUCIE, 2 ks palačinka s marmeládou a čokoládou Milka
CHEESECAKE, 1 ks / dle denní nabídky
HORKé MALINY horké maliny, šlehačka, zmrzlina
ČOKOLÁDOVÝ DORT šlehaný, bezlepkový dort

nápoje

nealkoholické
Káva

100 g

piZZa

aperitivy

Martini (bianco, extra dry)
Crodino (nealko)
Aperitivo ArtSpritz

alkoholické
0,1 l

65,65,69,-

portsKá vína 0,1 l
Porto Ruby
Porto White

65,65,-

seKt

0,75 l

destiláty
fleret

0,04 l

Bohemia Sekt alko/nealko
Moët & Chandon Brut

299,1.399,-

(Pečeť 50%) Slivovice
(Pečeť 50%) Hruškovice
(Pečeť 50%) Meruňkovice
BESKYD – CAFE CAFE 40%
BESKYD – WILLI WILLI 40%
Williams vanilla 40%
Réva pálenka 40%
Limitovaná slivovice 50%
Plnoletá meruňkovice 18letá 50%

rum

Ron Prestigio
Zacapa
Bumbu
Diplomatico
Republica
Captain Morgan Spiced
Tuzemák

pizzeria Casa mia

Palackého 37, 695 01 Hodonín
Odpovědná vedoucí: Soňa Kamenovská | tel.: +420 518 343 542
Provozovatel: GASTRO UNITED s.r.o. | Praha 1, Na příkopě 850/8, PSČ: 110 00 | IČO: 292 70 499

www.gastrounited.cz

109,99,149,99,-

60,60,60,60,60,110,110,170,399,-

liKéry

Fernet Stock
Fernet Stock Citrus
Becherovka
Tatratea 52 %
Baileys
Jägermeister
Absolut
Tullamore Dew
Jack Daniels
Jack Daniels Honey
Metaxa
Hennessy V.S.
Beefeater Gin
Beefeater Gin pink
Olmeca Gold
Olmeca Blanco

pivo

Pilsner Urquel 12°
Radegast Birell (nealko)
Radegast Birell (pomelo)

0,04 l

45,45,50,65,65,65,45,75,75,75,65,105,50,50,60,60,-

0,5 l 0,3 l
49,36,39,-

36,28,29,-

0,04 l

149,140,120,110,50,50,40,-

y
s
p
i
Ch ,59
+ omáčka

· sýrová
· česneková
· hořčičná

25,-

