SALÁTY
61. CAPRESE
/7/

119,-

139,-

30,-

SVIJANSKÝ MÁZ 11°

0,5l

29,-

TĚSTOVINY

200,-

SALÁTY

0,75l

Chardonnay, Pinot Grigio,
Sauvignon, Pinot Bianco,
Rosato /Moletto, Itálie/

směs listových salátů, pórek, paprika, kuřecí
maso se slaninou, bazalka, olivový olej

SPECIALITY

ČERVENÁ VÍNA

SPECIALITY

0,75l

Merlot, Malbech, Refosco

69,-

200,-

99,-

pizza chléb, ančovičky, parmazán, olivový olej,
rukola, capari, rajčata

PROSECCO Extra Dry

0,75l

310,-

SPRITZONE

0,75l

160,-

73. SALÁTOVÁ PIZZA KAPSA
/1,4,7/

2x pizza kapsa s čerstvým zeleninovým salátem a
- mozzarellou
- nebo lososem nebo tuňákem nebo suš. šunkou

74. TWISTER PEPE
KRABICE NA PIZZU
MISKA NA SALÁT A TĚSTOVINY

99,130,130,10,7,-

TELEFON:

323 604 304
608 644 767

/Moletto, Itálie/

pizza chléb, olivový olej, rajčata, česnek

72. BRUSCHETTA S ANČOVIČKAMI
/1,4,7/

0,5l

129,-

71. BRUSCHETTA

PIZZA

Broskev, citron, zelený čaj

BÍLÁ VÍNA

ledový salát, česnek se slaninou, cibule, olivový
olej, kuřecí maso, bylinkové krutony, italský
dressing, parmazán

/1/

Ledový čaj SAN BENEDETTO

95,-

směs listových salátů, rajče, paprika, okurka,
pórek, balkánský sýr, olivový olej

67. CORELLI

35,-

139,-

ledový salát, uzený losos, cibule, pórek, rajče,
balkánský sýr, olivy, olivový olej, citron

66. CAESAR

25,-

Coca Cola, Fanta, Sprite, Cappy
0,5l

ledový salát, tuňák, cibule, pórek, rajče, balkánský
sýr, olivy, olivový olej, citron

65. MÍCHANÝ SE SÝREM
/7/

0,5l

Perlivá, neperlivá, jemně perlivá

90,-

64. LEDOVÝ S LOSOSEM
/4,7/

Minerálka SAN BENEDETTO

rucola, cherry rajčátka, parmazánové hoblinky,
olivový olej, balsamico krém

63. LEDOVÝ S TUŇÁKEM
/4,7/

95,-

rajčata, mozzarella, olivový olej, bazalka,
balsamico krém

62. RUCOLA
/7/

NÁPOJE

ŠIROKÁ 24, ŘÍČANY
PO - NE 11.00 - 22.00
30,-

Rozvoz Říčany a blízké okolí do 5 km
Při objednávce nad 500,- Kč rozvoz

BYLINKOVÉ MÁSLO
PAŽITKOVÝ KRÉM
ITALSKÝ CHLÉB

/7/

/7/

/1/

30,30,35,-

zdarma

Další km dle dohody.
Po dohodě je možné si objednat za stejných
podmínek i jídla z restaurace Čajovna.

www.restaurace-cajovna.cz
ceny platné od července 2016

®

PIZZA
1. FOCACCIA
/1/

rajčata, mozzarella, čerstvá bazalka

3. FUNGHI
/1,7/

rajčata, mozzarella, žampiony

4. PROSCIUTTO COTTO
/1,7/

rajčata, mozzarella, šunka

5. SALAME
/1,7/

rajčata, mozzarella, salám, paprika

6. VEGETARIANA
/1,7/

rajčata, mozzarella, paprika, fazol. lusky, cibule,
kukuřice

7. CAPRICCIOSA
/1,7/

rajčata, mozzarella, šunka, žampiony, černé olivy

8. HAWAI
/1,7/

rajčata, mozzarella, šunka, ananas

9. TONNO
/1,4,7/

rajčata, mozzarella, tuňák, cibule

10. SPINACI
/1,7/

rajčata, špenát, mozzarella, česnek, slanina,
cibule

11. HAWAI SUN
/1,7/

smetana, mozzarella, šunka ananas

12. NAPOLETANA
/1,4/

rajčata, ančovičky, capari

13. MESSICANA
/1,3,7/

rajčata, mozzarella, salám, cibule, vajíčko, chilli,
beraní rohy

14. QUATTRO FORMAGGI
/1,7/

55,-

česnek, olivový olej, rozmarýn

2. MARGHERITA
/1,7/

15. BOSCAIOLA

/půlené porce 60% z ceny/

/1,7/

16. VERONA
99,1/2 59,5

110,1/2 66,-

110,1/2 66,-

119,1/2 71,5

119,1/2 71,5

129,1/2 77

119,1/2 71,5

129,1/2 77

119,1/2 71,5

/1,7/

/1,7/

119,1/2 71,5

139,1/2 83,5

139,-

129,129,-

smetana, mozzarella, šunka,
paprika, pórek

19. POLLO

149,-

rajčata, mozzarella, šunka,
žampiony, salám, kukuřice

/1/

/1,4,7/

/1,7/

139,-

/1,7/

/1,4,7/

149,149,-

/1,3,4,7/

159,-

/1,3,4,7/

/1,7/

120,-

ALSASKÁ SPECIALITA
25. TARTE FLAMBÉE
/1,7/

139,-

zakysaná smet., niva, cibule,
slanina, ementál

PŘÍSADY
chilli papričky, citron
cibule, česnek, brokol., špenát., sýr, olivy,
ananas, žampiony, rajčata, pap., smet., fef.,
pórek,
lusky,
faz., salám,
kuk, rucola
šunka, faz.
slanina,
tuňák,
artyčoky,
ančovičky, capari, parmazán

10,20,30,-

1/2 83,5

kuřecí maso, losos, sušená šunka,

35,-

139,129,-

domácí ručně vyráběné bramborové noky se
čtyřmi druhy sýrů a smetanou

129,-

domácí ručně vyráběné bramborové noky s hříbky
a smetanou

44. GNOCCHI POMODORO
/1,3,7/

rajčata, 4 druhy sýrů

139,-

domácí ručně vyráběné bramborové noky s
kuřecím masem, hříbky a smetanou

43. GNOCCHI CON PORCINI
/1,3,7/

139,-

špagety, boloňská směs, parmazán

42. GNOCCHI QUATTRO FORMAGGI
/1,3,7/

149,-

garganelli, kuřecí maso, žampiony, olivový olej,
smetana, niva

41. GNOCCHI AL CAPONE
/1,3,7/

139,-

pappardelle, olivový olej, losos, smetana,
petrželka, bazalka

40. BOLOGNESE
/1,3,7/

smetana, cukr, ovoce, šlehačka,
čokoláda

130,-

špagety, olivový olej, pesto, sušená rajčata,
ančovičky, capari

39. GARGANELLI S KUŘECÍM MAS.

SLADKÁ PIZZA - DEZERT

120,-

garganelli, slanina, česnek, rajčata, chilli, olivový
olej, bazalka, parmazán

38. PAPPARDELLE S LOSOSEM

/1,3,7/

110,-

špagety, olivový olej, slanina, žloutek, parmazán

37. NAPOLETANA

smetana, mozzarella, uzený losos,
citron

24. PIZZA DOLCE

/1,3,7/

/1,3,7/

rajčata, mozzarella, sušená šunka,
žampiony

23. SALMONE

garganelli, špenát, olivový olej, pórek, žampiony,
smetana, parmazán

36. PASTA ARABBIATA

rajčata, mozzarella, sušená šunka,
rucola

22. PROSCIUTTO E FUNGHI

/1,3,7/

120,-

špagety, rajčata, česnek, olivový olej, bazalka

35. CARBONARA

rajčata, mozzarella, šunka,
česnek, artyčoky, capari,

21. PROSCIUTTO CRUDO

/1,3,7/

125,-

špagety, olivový olej, pesto, sušená rajčata,
parmazán

34. GARGANELLI SE ŠPENÁTEM

smetana, mozzarella, kuřecí
maso, pórek, kukuřice

20. PEPE

/1,3,7/

105,-

špagety, olivový olej, česnek, petržel, bazalka,
feferonky, parmazán

33. PRIMAVERA
139,-

/1,7/

/1,3,7/

32. PESTO CON POMODORO

18. QUATRO

119,1/2 71,5

31. AGLIO-OLIO

smetana, mozzarella, brokolice,
niva, špenát

17. BELLA ITALIA

TĚSTOVINY A GNOCCHI

129,-

rajčata, mozzarella, slanina,
žampiony, česnek, olivy

domácí ručně vyráběné bramborové noky se
sušenou šunkou a rajčatovo-smetanovou om.

129,-

