rozvozové menu
pizzeria ristorante corleone
www.facebook.com/pizzeriacorleoneandel | www.corleone.cz
PŘEDKRMY

SALÁTY

1. Bruschetta al
89
pomodoro veg

Pokud není uvedeno jinak, je
použit vždy základní italský
dresink.

kousky rajčat s olivovým
olejem, parmezánem,
bazalkou, česnekem
a pestem
na opečené bruschettě

2. Buffalo
mozzarella
di Buffala
e Caponata veg 149
buffalo mozzarella se
zeleninovou caponatou
a domácí focacciou

3. Tartare
di vitello

165

telecí tataráček s kapary,
křepelčím žloutkem, šalotkou a bruschettou

4. Salmone
alla tartara

175

 ajemno nasekaný tatan
ráček z lososa na mořské
řase s domácí focacciou
a kapary

5. Carpaccio
al grana

195

 arinované tenké
m
plátky hovězí svíčkové
v bazalkovém pestu
s hoblinkami parmezánu
a polníčkem

6. Antipasto
misto

165

salámy, prosciutto,
tyrolský špek, artyčoky,
sušená rajčata, olivy,
focaccia

POLÉVKY
7. Brodo di pollo 59
slepičí vývar s masem,
zeleninou a domácími
těstovinami

8. Zuppa di
pomodoro con
ricotta

59

tomatová polévka s krémovou ricottou

9. Insalatina
con formaggio
(piccolo) veg

89

malý míchaný zeleninový
salát s balkánským sýrem

10. Insalata
Caesar con pollo
(grande)
195
t rhaný římský ledový salát s originálním dresinkem, kuřecím prsíčkem,
opečenou pancettou,
krutony a hoblinkami
parmezánu

11. Insalata con
formaggio di capra
(grande) veg
195
t rhané listové saláty s rukolou, grilovaným kozím
sýrem, cherry rajčátky,
hruškami, vlašskými
ořechy a bazalkovým
pestem

12. Insalata con
prosciutto di
Parma (grande) 189

míchané salátové listy
s rukolou, parmskou
šunkou, sušenými rajčaty,
kapary
se stopkou a hoblinkami
parmezánu

13. Insalata
con salmone
(grande)

195

 arinované kousky losom
sa na míchaných salátových listech s hroznovým
vínem, pomerančem
a jogurtovým dresinkem
s koprem

14. Insalata
con tonno
(grande)

15. Insalata con
amberetti
(grande)
205

grilované tygří krevety
na míchaných salátových
listech s plátky avokáda,
rajčaty, okurkou, přelité
curry dresinkem s mátou

16. Insalata
con spinaci
e barbabietole

veg
179
listy baby špenátu s kousky kozího sýra, marinovanou červenou řepou,
karotkou a mandlovými
lupínky

TĚSTOVINY – pasta
Tyto pokrmy jsou vyráběny
z naší čerstvé pasty.

17. Spaghetti
aglio-olio
e peperoncino

veg
135
s restovanými plátky
česneku na olivovém
oleji, čerstvou chilli
papričkou, petrželkou
a parmezánem

18. Spaghetti estivi
veg
159
s cherry rajčaty, nakládanou mozzarellou,
česnekem, bazalkou
a parmezánem

19. Spaghetti
carbonara
Zdarma rozvoz jídel
od každé provozovny
do 5 km.
Minimální cena
závozu v hodnotě
250 Kč.

179

 íchané salátové listy
m
s tuňákem, vařeným
vejcem, okurkou, rajčaty,
olivami a jarní cibulkou

159

s italskou pancettou,
žloutky, čerstvým pepřem
a parmezánem

20. Spaghetti funghi
e spinaci veg
159
s houbami, listovým
špenátem, smetanou
a parmezánem

21. Spaghetti
Milanese
e pollo

165

s kuřecím masem, tomatovou omáčkou, smetanou a parmezánem

22. Linguine
bolognese

165

s ragú z mletého hovězího masa, drcenými
rajčaty a parmezánem

23. Linguine con
pollo
e broccoli
169

s kuřecím masem, smetanou, brokolicí, tomatovou
omáčkou, česnekem
a parmezánem

24. Linguine
con manzo

195

s kousky hovězí svíčkové,
chilli, česnekem, tomatovou omáčkou, rukolou
a pecorinem

25. Fusilli
amatriciana

165

s pancettou, cibulovým
ragú, chilli, drcenými rajčaty, bazalkou
a parmezánem

26. Fusilli con
verdure arrosto
veg
159

s restovaným lilkem, cuketou, paprikou, čerstvým
špenátem a parmezánem

27. Fettuccine con
Gamberetti
185
s krevetami, cuketou, česnekem, chilli,
cherry rajčátky, petrželí
a citrónem

28. Fettuccine
con carne di
vitello

189

s kousky telecí kýty,
chilli, česnekem, sušenými rajčaty, máslem
a parmezánem

ANDĚL

PANKRÁC

Na Bělidle 42
Praha 5-Smíchov

Obchodní centrum Arkády Pankrác
Hvězdova 2860/24, Praha 4-Pankrác

tel. 251 511 244

tel. 225 111 251

Poslední objednávka jídla ve 22.00 hod.

Poslední objednávka jídla v 21.00 hod.

BRAMBOROVÉ NOKY

RYBY

29. Gnocchi con
Quattro Formaggi
veg
189

36. 200g Salmone
alla griglia con
erbe		
295

 mozzarellou, gorgons
zolou, parmezánem,
pecorinem, smetanou
a vlašskými ořechy

30. Gnocchi
dello chef

189

s pancettou, špenátem,
smetanou, jarní cibulkou
a parmezánem

31. Gnocchi con
carne di maiale 189

43. 200g Rumpsteak
di manzo
325

filátko lososa na grilu
s restovanou zeleninou

37. 200g Butterfish
avvolto in
prosciutto di
Parma
295

 odrohlav balený
M
v parmské šunce podávaný s olivovým bramborem
a hráškovým pyré

s vepřovou panenkou,
drcenými rajčaty, špenátem, česnekem, chilli,
máslem a parmezánem

STEAKY A MASA

RIZOTA

 růtí prso na grilu s grilok
vanou polentou, fenyklem
a pikantní tomatovou
omáčkou

32. Risotto
con funghi
porcini veg

189

z rýže carnaroli s hříbky,
chilli, rozmarýnem,
česnekem, máslem
a parmezánem

33. Risotto
con carne
di maiale

195

z rýže carnaroli s vepřovou panenkou, česnekem,
sušenými rajčaty, máslem
a parmezánem

GRATINOVANÉ
POKRMY
34. Melanzane
ripiene
al forno

38. 200g Bistecca
di tacchino alla
griglia
259

39. 250g Petto
di pollo alla
suprema

245

 uřecí prsíčko s brambok
rovým pyré, pošírovanou
zeleninou, špenátem
a bazalkovým olejem

40. 200g Filetto di
maiale in pancetta
269

 epřová panenka balená
v
v pancettě s bramborovými chipsy, baby špenátem
a tapenádou z kapie

41. 200g Confit di
braciole di maiale
al vino
259
175

plněný lilek vepřovou
panenkou, žampióny, drcenými rajčaty, bazalkou,
zapečený mozzarellou

35. Lasagne alla
Bolognese
195
 ratinované lasagne
g
s ragú z hovězího masa,
drcenými rajčaty, smetanou a mozzarellou

 epřová krkovička
v
konfitovaná v červeném
víně podávaná se špekem
lardo, bramborovým pyré
a listovým špenátem

42. 150g
Saltimbocca
di vitello

Menu box 10,– Kč/krabice 10,– Kč.
Platit lze i stravenkami: TICKET RESTAURANT,
CHEQUE DÉJENEUR, GASTROTOUR.
Akceptujeme platební karty.

285

plátky telecí kýty se šalvějí a parmskou šunkou
na pečených bramborech
s grilovanou zeleninou
a demi-glace

 ovězí rumpsteak na grilu
h
s restovanými fazolkami,
brambory, cherry rajčaty,
olivami, kapary a red
wine omáčkou

PŘÍLOHY
brambory
– pečené, pyré
restovaný špenát
s česnekem a cibulkou
jasmínová rýže
hranolky steakové
grilovaná zelenina
čerstvá zelenina

55
55
55
55
75
75

100. FOCCACIA
CON PARMIGIANO

veg
79
pizza chléb s olivovým
olejem, česnekem
a parmezánem

101. MARGHERITA	135

drcená rajčata, mozzarella, čerstvá bazalka

102. FUNGHI

veg
149
drcená rajčata, mozzarella, žampióny, česnek,
oregáno

103. PROSCIUTTO	 149

drcená rajčata, mozzarella, šunka, oregáno

104. PROSCIUTTO
E FUNGHI	
155
drcená rajčata, mozzarella, šunka, žampióny,
česnek, oregáno

149

drcená rajčata, mozzarella, paprikový salám,
oregáno

106. QUATTRO
STAGIONI	

169

drcená rajčata, mozzarella, slanina, cibule,
žampióny, kukuřice

108. HAWAII

155

109. RAGUSA	

175

110. TONNO	

175

drcená rajčata, mozzarella, šunka, ananas

smetana, mozzarella,
kuřecí maso, kari, hrášek,
žampióny

drcená rajčata, mozzarella, tuňák, cibule, olivy,
vejce

111. VEGETAriana

veg
155
drcená rajčata, mozzarella, brokolice, kukuřice,
černé olivy, červená
paprika

PIZZA

105. SALERNO	

107. PANCETTA	

175

drcená rajčata, mozzarella, šunka, paprikový
salám, žampióny

112. PIZZA CON
GAMBERETTI	

205

smetana, mozzarella,
krevety, kozí sýr, sušená
rajčata, bazalkové pesto

113. CAPRICIOSA	 175
drcená rajčata, mozzarella, šunka, žampióny,
olivy, artyčoky, oregáno

114. MESSICANA	 165
drcená rajčata, mozzarella, paprikový salám,
cibule, vejce, jalapenos
papričky

115. QUATTRO
FORMAGGI veg

175

116. POPAY

169

smetana, mozzarella,
ricotta, gorgonzola,
parmezán

drcená rajčata, mozzarella, slanina, listový špenát,
cibule, česnek

119. SALAME
VALPOLICELLA
PICANTE	

drcená rajčata, salám
valpolicella, cibule,
parmezán

165

120. PROSCIUTTO
DI PARMA	
195
drcená rajčata, mozzarella, parmská šunka,
rukola, olivy

121. SALMONE
E SPINACI	

195

122. CARPACCIO	

195

smetana, mozzarella,
marinovaný losos, listový
špenát, citrón

 metana, mozzarella,
s
tenké plátky marinované
hovězí svíčkové, parmezán, kapary se stopkou,
rukola, citrón

INGREDIENCE
60 g hrášek, kukuřice,
80 g cibule, 1 ks vejce,
30 g jalapenos
15
80 g vepřová šunka, žampiony, paprikový salám,
paprika, olivy, brokolice,
ananas, slanina, listový
špenát, 100 g mozzarella 30
40 g parmezán, 60 g artyčoky, 30 g sušená rajčata,
20 g rukola
35
80 g tuňák, 60 g gorgonzola,
40 g kapary, 100 g kuřecí
maso, cherry rajčátka
40
80 g parmská šunka, směs
lesních hub, pancetta,
salám valpolicella, 30 g
ančovičky
50
80 g losos, 80 g krevety,
80 g kozí sýr
65

DEZERTY

117. BOLZANO	

175

Tiramisu

118. AL CAPONE	

165

Piato di Formaggi
175

drcená rajčata, smetana,
mozzarella, kuřecí maso,
listový špenát, česnek

smetana, mozzarella,
listový špenát, šunka,
vařené vejce natvrdo,
česnek

moučník dle klasické
italské receptury

85

výběr čtyř druhů italských sýrů podávaný s fíkovým chutney a domácí
focacciou

