MENU
FOOD
DRINK
COFFEE

Předkrm, Starter, Vorspeise

Italské Antipasti (Variace italských delikates)

169,-

Italian Antipasti (Variations of Italian delicacies) | Italienische Antipasti (Variationen italienischer Köstlichkeiten)

Polévka, Soup, Suppe

Minestrone - italská zeleninová polévka

Minestrone - Italian vegetable soup | Minestrone - Italienische Gemüsesuppe

Snídaně - denně 9:30-10:30

Slaná snídaně | Salty breakfast | Salziges Frühstück
(Párečky, slanina, míchaná vajíčka, zelenina, máslo, pečivo)

59,-

169,-

(Sausages, bacon, scrambled eggs, vegetables, butter, pastries)
(Würstchen, Speck, Rührei, Gemüse, Butter, Gebäck)

Sladká snídaně | Sweet breakfast | Süßes Frühstück

(Domácí pečená granola s řeckým jogurtem, ovocem a medem)

149,-

(Homemade baked granola with Greek yogurt, fruit and honey | Hausgemachtes gebackenes Müsli mit griechischem
Joghurt, Obst und Honig)

Těstoviny,
Pasta, Teigwaren
Domácí čerstvé těstoviny vaříme na porci a Al dente („na skus“)
Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino

spaghetti, olivový olej, česnek, chilli papričky, parmezán

159,-

(spaghetti, olive oil, garlic, chilli peppers, parmesan cheese | Spaghetti, Olivenöl, Knoblauch, Chilischoten, Parmesan-Käse)

Spaghetti Bolognese

spaghetti, domácí boloňské masové ragú, parmezán

179,-

(spaghetti, homemade bolognese meat ragout and parmesan | Spaghetti, hausgemachte bolognese Fleisch Ragout
und Parmesan)

Tagliatelle s italskou slaninou a gorgonzolou

189,-

Gnocchi Pollo e Spinaci

179,-

tagliatelle with Italian bacon and gorgonzola | tagliatelle mit italienischem Speck und Gorgonzola

italské gnocchi, kuřecí maso, čerstvý listový špenát, smetana, parmezán

gnocchi, chicken, spinach, cream, parmesan cheese | Gnocchi, Huhn, Spinat, Sahne, Parmesan-Käse

Zeleninové obědové saláty, salads, Salate
Salát Tuňákový | Tuna salad | Thunfischsalat

směs listových salatů, cherry rajčátka, okurek, červená paprika, červená
cibule, tuňák, vejce, pizza chléb

189,-

Mix greens, tomatoes, cucumber, red peppers, onions, tuna, egg, pizza bread
Mischung aus salaten, Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebeln, Thunfisch, Eier, Brot Pizza

Salát Kuřecí | Chicken salad | Hähnchensalat

směs listových salátů, cherry rajčátka, okurek, červená paprika,
restovaná kuřecí prsa na kousky, domácí balzamikový dresing, pizza chléb

189,-

Mix greens, tomatoes, cucumber, red peppers, roasted chicken breast pieces, homemade balsamic dressing,
pizza bread
Mischung aus salaten, Tomaten, Gurken, Paprika, gebratener Hähnchenbrust Stücke, selbstgemachtes Balsamico
Dressing, Pizzabrot

Salát Italy | Salad Italy | Salat Italy

rukola, polníček, sušená rajčata, gorgonzola, piemontské piniové oříšky,
domácí medovo-citronový dresing, pizza chléb

189,-

Arugula, lamb‘s lettuce , sundried tomatoes, gorgonzola, Piedmont pine nuts, homemade honey
and lemon dressing, pizza bread
Rucola, Feldsalat , getrocknete Tomaten, Gorgonzola, Piedmont Pinienkernen, hausgemachten Honig
und Zitronen-Dressing, Pizzabrot

Vše vám rádi připravíme s sebou do EKO BALENÍ

15,-

Pizza

Margherita

pomodoro, mozzarella, čerstvá bazalka

139,-

pomodoro, mozzarella, fresh basil | pomodoro, Mozzarella, frischem Basilikum

Prosciutto (šunková)

pomodoro, mozzarella, šunka

159,-

pomodoro, mozzarella, ham | pomodoro, Mozzarella, Schinken

Prosciutto e funghi

pomodoro, mozzarella, šunka, čerstvé žampiony

169,-

pomodoro, mozzarella, ham, fresh champignons
pomodoro, Mozzarella, Schinken, frische Champignons

Prosciutto crudo

pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, sušené rajčata, olivy, rukola, parmezán

209,-

pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, dried tomatoes, olives, arugula, parmesan
pomodoro, Mozzarella, Rohschinken, getrockneten Tomaten, Oliven, Rucola, Parmesan

Quattro formaggi

smetana, nastrouhaná mozzarella, sýr Niva, Hermelín, parmezán

199,-

cream, grated mozzarella, blue cheese, brie, parmesan
Sahne, geriebenen Mozzarella, Blauschimmelkäse , Brie, Parmesan

Salami

pomodoro, mozzarella, salám VENTRICINA

169,-

pomodoro, mozzarella, salami VENTRICINA
pomodoro, Mozzarella, Salami VENTRICINA

Pizza Della NONNA

pomodoro, mozzarella, šunka, salám VENTRICINA, italská slanina, Niva, cibule

209,-

pomodoro, mozzarella, ham, salami VENTRICINA, Italian bacon pancetta, blue cheese, onion
pomodoro, Mozzarella, Schinken, Salami VENTRICINA, italienischer Speck, Blauschimmelkäse, Zwiebel

Quattro stagione

pomodoro, mozzarella, šunka, artyčoky, žampiony, olivy, kapary

199,-

pomodoro, mozzarella, ham, artichokes, mushrooms, olives, capers
pomodoro, Mozzarella, Schinken, Artischocken, Champignons, Oliven, Kapern

Hawai

pomodoro, mozzarella, šunka, ananas

169,-

pomodoro, mozzarella, ham, pineapple
pomodoro, Mozzarella, Schinken, Ananas

Vendeta

pomodoro, mozzarella, chorizo, jalapeňos, beraní rohy, cibule

199,-

pomodoro, mozzarella, chorizo, jalapenos, peppers, onions
pomodoro, Mozzarella, Chorizo, Jalapenos, Paprika, Zwiebeln

Tonno

pomodoro, mozzarella, tuňák, olivy, cibule

189,-

pomodoro, mozzarella, tuna, olives, onion
pomodoro, Mozzarella, Thunfisch, Oliven, Zwiebeln

Vegetariána

pomodoro, mozzarella, rajčata, papriky, kukuřice, čerstvé žampiony, olivy, cibule

179,-

pomodoro, mozzarella, tomatoes, peppers, corn, fresh champignons, olives, onions
pomodoro, Mozzarella, Tomaten, Paprika, Mais, frische Champignons, Oliven, Zwiebeln

Pollo

pomodoro, mozzarella, kuřecí maso, čerstvý listový špenát

189,-

pomodoro, mozzarella, chicken, spinach
pomodoro, Mozzarella, Huhn, Spinat

Pizza krabice

10,-

Nealko nápoje

soft drinks, Softdrinks

0,33 l Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite
0,25 l Kinley Tonic, Bitter Rose, Ginger
0,20 l Džus rozlévaný – pomeranč, jablko, hruška, jahoda, černý rybíz
0,33 l Mattoni - neperlivá
0,10 l Čepovaná soda
0,40 l Čepovaná KOFOLA®
1,00 l Voda do džbánku s citronem
0,45 l Americká limonáda (perlivá soda, 100 % pomerančový džus, grenadina, ovoce, led)
0,45 l Domácí citronáda (perlivá soda, citronový sirup, citrusy, led)

40,40,40,40,10,40,49,79,79,-

Domácí moučníky a dezerty

Homemade Pastries and Desserts | Hausgemachte Gebäck und Desserts

Dle naší denní nabídky, informace u obsluhy
Based on our daily specials, information from a waiter
Nach unseren Tagesangebote, informationen von einem Kellner

Káva
„La Boheme Cafe“
Připravujeme pro Vás kávu ze 100% Arabiky, která se vyznačuje vysokou kvalitou a výbornou chutí. Vybraná espresso
směs CELEBRATION s chutí čokolády, nového koření a kardamomu s příjemnými podtóny třešní a banánů.

Ristretto (9 g dávka kávy, 20 ml espressa)
Espresso (9 g dávka kávy, 30 ml espressa)
Espresso Lungo (9 g dávka kávy, 30 ml espressa, horká voda)
Espresso Doppio (18 g dávka kávy, 60 ml espressa)
Americano (9 g dávka kávy, 30 ml espressa, horká voda v konvičce)
Cappuccino (9 g dávka kávy, 30 ml espressa, teplé mléko, mléčná pěna)
XXL Cappuccino (9 g dávka kávy, 30 ml espressa, 2x teplé mléko, 2x mléčná pěna)
Flat White (18 g dávka kávy, 60 ml expressa, 2x teplé mléko, 2x mléčná pěna)
Latte machiato (9 g dávka kávy, 30 ml espressa, teplé mléko, mléčná pěna)
Cappuccino se sójovým mlékem s příchutí vanilky nebo bez příchutě

49,49,49,69,49,59,69,79,69,79,-

Latte machiato se sójovým mlékem s příchutí vanilky nebo bez příchutě

89,-

Alžírská káva

69,79,-

(9 g dávka kávy, 30 ml espressa, teplé mléko, mléčná pěna)

(9 g dávka kávy, 30 ml espressa, teplé mléko, mléčná pěna)
Vídeňská káva (9 g dávka kávy, 100 ml vody, domácí šlehačka)

(9 g dávka kávy, 100 ml vody, 0,04 l vaječný likér, domácí šlehačka)
Zalévaná káva (9 g dávka kávy, 150 ml vody)
Babyccino (150 ml našlehané mléčné pěny, kakao)

Teplé nápoje

49,39,-

hot drinks, Heiße Getränke Desserts

Grog (0,04 l tuzemák, 0,2 l vody, citron, hřebíček)
59,Svařák, mulled wine, Glühwein (0,2 l svařeného vína, hřebíček, badyán, skořice, cukr) 69,Horká čokoláda „Le Chocolat Chaud“
69,Tmavá belgická HOT čokoláda s obsahem 71 % kakaa, původem z Ekvádoru,
bez konzervantů a barviv hot dark chocolate | heiße dunklen Schokolade

Mléčná belgická HOT čokoláda

s obsahem 41 % kakaa, původem z Venezuely, bez konzervantů a barviv.

69,-

hot milk chocolate | heiße Milchschokolade

Domácí šlehačka - porce

25,-

Čaje Harney & Sons

Firma Harney & Sons prodává nejkvalitnější čaje a bylinné směsi, které si můžete vychutnat
v hedvábných sáčcích. Objevte dokonalou chuť celých čajových lístků nejvyšší kvality
servírované ve stylové konvičce o objemu 0,40 l.

Černé čaje black teas, schwarze Tees
Darjeeling

69,-

Earl Grey Supreme

69,-

Vysoko v horách, v mlhách obklopujících Himaláje se pěstuje Darjeeling - královna čajů.
Darjeeling je směsí čajů získaných z poupat a podzimních čajů z nejlepších zahrad.
Charakteristická je světlá barva čaje.
Milovníkům černého čaje nabízíme prvotřídní Earl Grey Supreme, který se skládá
z vyšší třídy čajů s přídavkem Ceylon Vintage Silver Tips

Zelené čaje | green tea | grüner Tee
Organic Zelený čaj s příchutí citronu a gingko biloby

69,-

Organic Bangkok

69,-

Ručně sbíraný bio zelený čaj z jižní Indie. Tato osvěžující směs poskytuje požitky
spojující zelený čaj s gingkem, spolu s jasnou chutí přírodního citrónu.
Rozmanitost chutí Thajska - to je inspirací pro tuto lahodnou čajovou směs.
Jedná se o kombinaci zeleného čaje, kokosu, citrónové trávy, zázvoru a vanilky.

Čaje s ovocnou příchutí | tea with fruit flavors | Tee mit Fruchtaromen
Paris

69,-

Bílý čaj s vanilkou a grapefruitem

69,-

Malinový

69,-

Směs, kterou vytvořil Mike Harney jako vzpomínku na Paříž.
Skládá se ze směsi černých čajů, karamelu a rybízu se stopami citronového bergamotu.
Každý šálek uvolňuje lehké a jemné citrusové tóny.
Zároveň je tento čaj zahalen do vůně vanilky s lehkými náznaky čokolády.
Tento bylinný bezkofeinový čaj je směs jemně nasekaných kousků ibišku,
šípků a zelených lístků maliny. Po zalití se nádherně zbarví do rubínově červené barvy.

Bylinkové čaje | herbal teas | Kräutertees
Egyptský heřmánek

69,-

Mátová verbena

69,-

Med porce

10,-

Egypt poskytuje nejkvalitnější heřmánek, ze kterého se používají pouze květy.
Tak vzniká úžasný bezkofeinový čaj, který se již léta podává jako prostředek na uklidnění.
Bezkofeinový mátový čaj s citrónovou verbenou - to je kombinace dvou oblíbených bylin.
Šálek tohoto čaje spolehlivě uklidní podrážděný žaludek.

Alkoholické nápoje

alcoholic beverage | alkoholische Getränke

Pivo, beer, Bier

0,50 l Pilsner Urquel 12°- Čepované
0,30 l Pilsner Urquel 12°- Čepované
0,50 l Birell - Nealkoholické pivo láhev

Víno rozlévané - vinařství CHÂTEAU VALTICE

0,10 l Bílé, White wine, Weißwein (Müller Thurgau, Chardonay)
0,10 l Růžové, rosé wine, Roséwein (Zweigeltrebe rose)
0,10 l Červené, Red wine, Rotwein (Frankovka)
0,30 l Vinný střik, wine spritz, weinspritz (0,1 dcl vína, 0,2 dcl sody)

50,35,45,-

30,30,30,50,-

Víno lahvové

Bílá vína | White wines | Weißweine
Vinařství Zapletal, Velké Bílovice

0,75 l Rulandské Šedé 2019, pozdní sběr - polosuché

299,-

0,75 l Hibernal 2019, výběr z hroznů - polosuché

299,-

0,75 l Tramín Červený 2019, pozdní sběr - polosladké

299,-

0,75 l Pálava 2020, pozdní sběr - polosladké

299,-

Alk: 12 %, Zb. cukr 13,6 g/l, kyseliny 6,1 g/l
Alk: 14 %, Zb. cukr 11,2 g/l, kyseliny 6 g/l

Alk: 13 %, Zb. cukr 14,2 g/l, kyseliny 5,2 g/l

Alk: 12,5 %, Zb. cukr 14,2 g/l, kyseliny 6,6 g/l

Vinařství A.I. AMON, Rakousko - Poysdorf

0,75 l Veltlínské Zelené (Grüner Veltliner) - suché
0,75 l Ryzlink Rýnský (Riesling) - suché

299,299,-

Růžové víno

Vinařství Zapletal, Velké Bílovice

0,75 l Rulandské Modré Klaret 2019, výběr z hroznů - polosuché
Alk: 14 %, Zb. cukr 13,9 g/l, kyseliny 5,9 g/l

299,-

Červená vína

Vinařství Zapletal, Velké Bílovice

0,75 l Blauburger 2017, moravské zemské víno - suché

299,-

0,75 l Modrý Portugal 2019, moravské zemské víno - suché

299,-

Alk: 12,5 %, Zb. cukr 0 g/l, kyseliny 4,5 g/l

Alk: 13,5 %, Zb. cukr 0,8 g/l, Kyseliny 4,7 g/l

… něco k vínu

80 g Čerstvě pražené mandle (solené)

roasted Almonds (Salted) | geröstete Mandeln (gesalzen)

99,-

Aperitivy aperitif | Aperitif

0,04 l Limoncello di Sorreto
0,10 l Prosecco Treviso D.O.C.
0,25 l Aperol Spritz
0,20 l Rose Spritz (Kinley tonic Bitter rose, růžové víno, koktejlová třešeň, led)
0,75 l Láhev Champagne - Pol Roger Brut Réserve
0,75 l Láhev Prosecco – D.O.C.G. - Valdobiadene - Brut

Rum

0,04 l Ron Zaccapa 23y (Guatemala)
0,04 l Diplomatico Res. Ex 12y (Venezuela)
0,04 l Ron Don Papa 7y (Filipíny)
0,04 l Plantation Grande Reserve 5y (Barbados)
0,04 l Matusalem Gran Reserva 15y (Dominikánská republika)
0,04 l Appleton Estate 8y (Jamajka)
0,04 l Havana club 3 Años (Cuba)

59,39,99,89,1499,399,-

139,129,119,99,99,99,69,-

Destiláty a likéry

spirits and liqueurs | Spirituosen und Liköre

0,04 l Fernet Stock
0,04 l Becherovka
0,04 l Vodka Finlandia
0,04 l Slivovice – Domácí palírna Kuželov „U Větrného Mlýna”
0,04 l Meruňkovice – Domácí palírna Kuželov „U Větrného Mlýna”
0,04 l Hruškovice – Domácí palírna Kuželov „U Větrného Mlýna”
0,04 l Jägermeister
0,04 l Beefeater Gin
0,04 l Hendrick‘s Gin
0,04 l Tuzemák
0,04 l Vaječný likér

Whisky

0,04 l Johnnie Walker
0,04 l Tullamore Dew
0,04 l Jim Beam

Koňak, cognac
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0,04 l Hennessy V.S.
0,04 l Martell V.S.
0,04 l Courvoisier V.S.

59,59,59,79,79,79,69,69,119,40,29,-

69,69,69,-

99,89,89,-

Informace k alergenům Vám ráda podá obsluha. U polovičních porcí účtujeme 70 % ceny.
Uvedená gramáž je v syrovém stavu, před tepelnou úpravou. 1€ = 24,- Kč
Produkty u nás zakoupené spotřebujte nejpozději do 24 hodin od zakoupení.

for customers with love
in the center of Valtice

www.nonna.cz

Náměstí Svobody 15, 691 42 Valtice tel.: +420 702 135 071, info@nonna.cz
www.nonna.cz |
nonnavaltice

