716 LUCCA

Maso

Používáme pouze čerstvé nemražené a kontrolované maso.
701 ROMA

200g

490,-

Grilovaný steak z hovězí svíčkové s omáčkou z barevného pepře, kukuřice
a fazole na másle, bramborové tolary.

702 COLOSSEO

200g

490,-

Grilovaný steak z hovězí svíčkové s italskou slaninou , ledový salát
s paprikou a okurkami s omáčkou La Torta, gratinované brambory

703 PISA

200g

Grilovaný steak z hovězí svíčkové, listový špenát se žampiony,
mačkané brambory

704 DANTE

200g

490,370,-

Grilovaný steak z hovězí svíčkové, vepřová panenka, žampiony
s pórkem ve smetanové omáčce, bramborové pyré s Grana Padano

705 SIENA

200g

288,-

Vepřová panenka s omáčkou z barevného pepře, brokolice na másle,
cream potatoes

706 ASPARAGO

200g

Vepřová panenka a naše domácí těstoviny s hříbky a smetanou

707 ORVIETO

200g

Grilovaná vykostěná kuřecí stehýnka, žampiony s pórkem
ve smetanové omáčce a naše bramborové placičky

708 GREVE

200g

Grilovaná kuřecí prsíčka, fazolové lusky restované s pancettou,
gratinované brambory

709 TIVOLI

200g

268,-

197,-

189,186,-

Grilovaná kuřecí prsíčka protknutá italskou slaninou, čerstvá máslová
kapusta, pečené brambory s omáčkou La Torta

710 FIRENZE

200g

197,-

711 VOLTERA

300g

256,-

Grilované vykostěné kuřecí stehýnka a prso, listový špenát s čerstvými
žampiony, gratinované brambory
Grilovaná vepřová krkovice s omáčkou La Torta a mango-chilli,
čerstvá zelenina, francouzská bageta

712 SALMONE FILET

200g

Filet z čerstvého lososa s limetkovo - rajčatovou omáčkou, salát
z čerstvé zeleniny, gratinované brambory

320,-

713 CORTONA

150g

154,-

714 BOHEMIA

150g

154,-

715 TZATZIKI

150g

155,-

Grilovaná vepřová krkovice, fazolové lusky restované na italské
slanině, steakové hranolky

Grilovaná vepřová krkovice, listový špenát s čerstvými žampiony a
bramborové noky
Vykostěná kuřecí stehýnka, omáčka tzatziki, salát Coleslaw,
francouzská bageta

100g

Křupavý kuřecí steak, čerstvá zelenina, pečené brambory
s omáčkou La Torta

717 PARMA

100g

Kuřecí steak s parmskou šunkou, karotka na másle,
mačkané brambory

718 CARRARA

100g

Kuřecí steak, žampiony s pórkem ve smetanové omáčce a
naše domácí bramborové placičky

719 VERONA

100g

140,-

134,-

CAFE La TORTA, HUSOVO NÁMĚSTÍ 627, TÁBOR 390 02
TEL.:731 585 128
www.latorta.eu

134,-

158,-

Grilované kuřecí prso s omáčkou z hříbků a smetany, bramborové
pyré s Grana Padano

720 GROSSETO

100g

136,-

Grilovaný kuřecí steak, brokolice na másle, naše domácí těstoviny
s pancettou, feferonkami a česnekem

721 RAFFAEL

100g

Vepřová panenka, zelené fazolové lusky na italské slanině,
cream potatoes

722 LEONARDO

100g

Vepřová panenka s hříbkovou omáčkou, bramborové placičky

723 VENEZIA

100g

Grilovaná kuřecí prsa v barevném pepři, brokolice na másle,
cream potatoes

724 ANCONA

150g

Grilované vykostěné kuřecí stehno, listový špenát s čerstvými
žampiony, naše domácí bramborové noky

725 ASSISI

150g

Grilované vykostěné kuřecí stehno, ledový salát s paprikou a
okurkou, mačkané brambory

NĚCO PRO TY, KTEŘÍ POČÍTAJÍ KALORIE
726 RIMINI 100g

166,-

176,-

140,-

152,-

144,-

148,-

Grilovaný kuřecí steak protknutý šunkou od kosti, salát Coleslaw, brokolice

727 GENOVA

100g

Grilovný kuřecí steak s grilovanou sezonní zeleninou.

728 MODENA

100g

Filet z čerstvého lososa, salát z čerstvé zeleniny

Přílohy

Bramborové tolary
Cream potatoes

smažené bramborové tolary ve smetanové omáčce

Naše domácí noky
Naše domácí bramborové placičky
Pečené brambory s omáčkou La Torta
Zapečená česneková bageta
Míchaný salát
Zelenina tepelně upravená
Omáčka La Torta nebo chili - mango
Box na jídlo s sebou

Doporučujeme.

Seznam alergenů v jednotlivých jídlech je na požádání u obsluhy.

148,179,-

35,39,-

58,48,40,45,48,55,15,12,-

Jídelní lístek

Snídaně

101 MÍCHANÁ VAJÍČKA

podáváme do 10.00 hod

86,-

s pancettou a křupavou francouzskou bagetou a čerstvou zeleninou

102 FRANCOUZSKÁ BAGETA

86,-

zapečená se šunkou od kosti, sýrem a čerstvou zeleninou

Polévky

401 ŽAMPIONOVÁ POLÉVKA

82,-

z čerstvých žampionů a smetany

402 ŠPENÁTOVÝ KRÉM

82,-

se smetanou a restovanou šunkou od kosti

403 DÝŇOVÁ POLÉVKA

88,-

z dýně, karotky a smetany s praženým slunečnicovým
semínkem a krutony

Předkrmy

201 MOZZARELLA

112,-

203 CARPACCIO

194,-

s rajčaty, čerstvou bazalkou a panenským olivovým olejem

202 PROSCIUTTO DI PARMA

88,-

s jahodami a rukolou

z hovězí svíčkové s olivovým olejem, rukolou, olivami, Grana Padano

204 KOZÍ SÝR

88,-

s pečenou červenou řepou

205 CIBULOVÉ KROUŽKY

78,-

smažené s chilli - mango omáčkou

Velké salátové talíře

301 SALÁT S KUŘECÍM STEAKEM

Salát z čerstvé zeleniny, grilovaný kuřecí steak, sýr

křehké salátové listy, paprika, rajčata, okurka, mrkev, kukuřice, olivy

302 SALÁT S KŘUPAVÝM KUŘECÍM STEAKEM
Salát z čerstvé zeleniny křupavý kuřecí steak, sýr

křehké salátové listy, paprika, rajčata, okurka, mrkev, kukuřice, olivy

303 ŘECKÝ SALÁT

Salát z čerstvé zeleniny s marinovaným ovčím sýrem

křehké salátové listy, paprika, rajčata, okurka, mrkev, kukuřice, olivy

304 SALÁT S ČERSTVÝM LOSOSEM

140,-

159,-

137,-

195,-

Filet z čerstvého lososa nakrájený na kostičky se smetanou

křehké salátové listy, paprika, rajčata, okurka, mrkev, kukuřice, vajíčko

305 CAESAR SALÁT LA TORTA (malý/velký)

120,-/ 139,-

Marinované kuřecí nugety, římský salát, omáčka
La Torta, pancetta, křupavé krutony, kukuřice, olivy, paprika

306 CAESAR SALÁT

140,-

Kuřecí steak, římský salát s ančovickovým dresingem, pancetta,
křupavé krutony, Grana Padano

307 NERO SALÁT

149,-

Prosciutto di Parma, mozzarella, broskve, pancetta, římský salát
omáčka La Torta, paprika, kukuřice

308 AMERICKÝ SALÁT

152,-

309 SALÁT S KOZÍM SÝREM

145,-

Marinované kuřecí nugety, smažené cibulové kroužky,římský salát
opečené brambory, mrkev, kukuřice, paprika, rajčata, okurky,
olivy, omáčka La Torta

Kozí sýr, římský salát s ančovickovým dresingem, pečená červená řepa
s praženým slunečnicovým semínkem

Domácí těstoviny
a bramborové noky
děláme podle starých italských receptur

Tagliatelle a pappardelle

501 TAGLIATELLE CON POLLO E PANNA
kuřecí maso, brokolice, modrý sýr a smetana

502 TAGLIATELLE AL POMODORO E BASILICO
rajčata, rajčatová omáčka, mozzarella, čerstvá bazalka

503 PAPPARDELLE PROSCIUTTO DI PARMA
parmská šunka, smetana

504 PAPPARDELLE CON FUNGI E PARMA
hříbky, parmská šunka, česnek, pancetta

505 TAGLIATELLE CON RAGU DI NAPOLI
hovězí ragú

506 PAPPARDELLE AI FUNGI E PANNA
hříbky a žampiony zjemněné smetanou

507 TAGLIATELLE AL SALMONE E FRESCO

kousky filetu z čerstvého lososa s rajčaty zjemněné smetanou

508 TAGLIATELLE CARBONARA
pancetta, žloutky

138,138,-

128,148,-

140,-

148,-

162,-

160,-

509 TAGLIATELLE AL FUNGI E ZUCCHINE

170,-

511 PAPPARDELLE PASTA LA TORTA

240,-

vepřová panenka na másle, hříbky, cuketa, česnek

510 PAPPARDELLE DELLO CHEF

vepřová panenka, rajčata, modrý sýr, zjemněné smetanou
plátky hovězí svíčkové, rajčata, rukola,

Risoto

521 RISOTO CON POLO

kuřecí nugety, žampiony, karotka, pórek, Grana Padano

522 RISOTO CON SPINACI

132,-

159,-

plátky vepřové panenky, žampiony, listový špenát, česnek, smetana
Grana Padano

523 RISOTO CON FUNGI

148,-

hříbky a žampiony, česnek, Grana Padano

Kuřecí křidélka
podáváme s česnekovou a chilli - mango omáčkou,
kukuřičnou palicí na másle a čerstvou zeleninou
601 KUŘECÍ KŘIDÉLKA BBQ SOUCE
v BBQ marinádě

602 KUŘECÍ KŘIDÉLKA BUFFALO
v ostré marinádě

603 KUŘECÍ KŘIDÉLKA HONEY
v medové marinádě

450g

450g

450g

185,185,-

189,-

Jako přílohu doporučujeme česnekovou bagetu.

178,-

Všechny těstoviny podáváme se sýrem Grana Padano.

Torteloni plněné špenátem a ricottou

512 TORTELONI AI QAUTTRO FORMAGGI
omáčka ze čtyř druhů sýrů, zapečené

148,-

513 TORTELONI PROSCIUTO COTTO E PANA

128,-

515 TORTELONI BURRO E SALVIA

128,-

šunka od kosti, pórek, smetana, Grana Padano

514 TORTELONI AI FUNGI

hříbky a žampiony, česnek, máslo, Grana Padano
čerstvá šalvěj, máslo, Grana Padano

Bramborové noky

516 GNOCCHI DI PATATE AI QUATTRO FORMAGGI
omáčka ze čtyř druhů sýra, zapečené

517 GNOCCHI DI PATATE AL SALMONE

kousky filetu z čerstvého lososa s rajčaty zjemněné smetanou

518 GNOCCHI DI PATATE AI FUNGI

hříbky a žampiony, česnek, smetana, Grana Padano

519 GNOCCHI DI PATATE CON NEAPOLI RAGU
hovězí ragú

519 GNOCCHI DI PATATE CON SPINACI
špenát, modrý sýr, smetana, Grana Padano

148,-

140,-

162,-

148,-

140,-

128,-

Těstoviny pro Vás vyrábíme denně čerstvé z italské mouky a vajíček.
Torteloni plníme špenátem a ricottou. Bramborové noky děláme
z pečených brambor, italské mouky a vajíček.

Fajitas
podáváme na rozpálené litinové ploténce s paprikou,
cibulí, tortillou, česnekovou a chilli - mango omáč-

604 FAJITAS S KUŘECÍM MASEM

200g

213,-

grilované kuřecí kousky marinované s limetkovou šťávou a směsí
speciálního koření

Burritos
podáváme s česnekovou a chilli - mango omáčkou

605 BURRITOS S KUŘECÍM MASEM
tortilly, kuřecí maso, rýže a fazole

189,-

