těstoviny (300 g)
229	SPAGHETTI AGLIO OLIO PEPERONCINO

saláty
139,-

pikantní chilli papričky restované na olivovém oleji s pančetou, česnekem a čerstvou
bazalkou, sypané parmazánem

230	SPAGHETTI CARBONARA

1, 3, 7

129,-

slanina restovaná na cibulce, zjemněná žloutkem a smetanou

231	SPAGHETTI BOLOGNESE

1, 3, 7

129,-

boloňská masová směs, sypané sýrem

1, 3, 7

232	PENNE AL LIMONE

145,-

restované kuřecí kousky s pančetou, rajčaty, cibulí a rukolou, zjemněné smetanou, zakáplé
1, 3, 7
citrónem

233	PENNE ACCIUGHE

145,-

restované ančovičky s chilli papričkami na česneku, olivami, rajčaty a čerstvou petrželkou,
1, 3, 7
sypané parmazánem

234	PENNE AL CAPONE

334	INSALATA SALMONE

235	GHOCCHI MOSTARDA

335	INSALATA CON FORMAGGIO ALLA GRIGLIA

236	GNOCCHI POMODORI SECCHI

1, 3, 10

159,-

restované kousky hovězí svíčkové na cibulce a česneku s tomatovou omáčkou a sušenými
1, 3
rajčaty, čerstvá bazalka

237	GNOCCHI SALMONE

155,-

restované kousky lososa na česneku s listovým špenátem, zjemněné smetanou
sypané parmazánem

1, 3, 7

336	PEPITE DI POLLO CON INSALATA
337	INSALATA CON POLLO E BASILICO

149,1, 7

159,-

lasagne s boloňskou masovou směsí, lilkem, cuketou, hříbky, kuřecím masem, zapečené
mozzarellou

273	PATATE CARBONARA

1, 3, 7

přílohy

1, 3, 7

omáčky

311	BRUSCHETTA

35,-

česneková/bylinková bagetka

312	PATATE FRITTTE

1, 3

35,-

smažené hranolky

313	FRESCHE VERDURE
GRIGLIATE

69,-

plátky brambor s kuřecím masem, slaninou a cibulí, zapečené hermelínem,
zdobené rukolou

305	SALSA MAIONESE

29,-

tatarská omáčka

3, 7

306	KETCHUP

15,-

307	SALSA DI CREMA

39,-

bylinková, pepřová, sýrová,
houbová

7

čerstvá grilovaná zelenina

314	SPINACI CON PARMIGIANO  69,7

seznam alergenů
1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky
z nich) | 2. Korýši a výrobky z nich | 3. Vejce a výrobky z nich | 4. Ryby a výrobky z nich | 5. Podzemnice olejná (arašídy)
a výrobky z nich | 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich | 7. Mléko a výrobky z něj | 8. Skořápkové plody a výrobky z nich
(všechny druhy ořechů) | 9. Celer a výrobky z něj | 10. Hořčice a výrobky z ní | 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
| 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 | 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky
z něj | 14. Měkkýši a výrobky z nich

1, 7

142,-

274	PATATE SALSICCIA PICCANTE

7

KRABICE NA PIZZU

10,-

MISKA

10,-

152,-

plátky brambor s pikantní italskou klobáskou restované na cibulce, chilli papričkami
a sušenými rajčaty, zapečené uzeným sýrem

1, 7

saláty
332	INSALATA DI TONNO

grilované kuřecí nudličky podávané na listovém salátě s rajčaty, sušenými rajčaty,
hoblinkami parmazánu, přelité jogurtovo-česnekovým dresinkem,
bylinková bagetka

Objednávky přijímáme telefonicky
na čísle +420 547 212 916, případně 24 hodin předem
na e-mail info@pizzaalcapone.cz

142,-

listový salát s tuňákem, rajčaty, paprikou, olivami, cibulí a vejcem, podávaný s domácím
chlebem

333	INSALATA FITNESS

Pizzeria Al Capone
(Rajhrad)

149,-

grilované bazalkové špízky s kuřecím masem a italskou slaninou na listovém
salátu s rajčaty a uzeným sýrem, podávané s bylinkovou bagetkou

1, 7

lasagne s boloňskou masovou směsí, restovanými kousky kuřecího masa,
listovým špenátem zjemněné smetanou, zapečené sýrem

272	LASAGNE DELLO CHEF

155,-

kuřecí nugetky smažené v kukuřičných lupíncích podávané na salátovém lůžku
z čerstvé zeleniny s teplou sýrovou omáčkou, pizza pane

139,-

lasagne s boloňskou masovou směsí, zapečené sýrem

271	LASAGNE DI POLLO SPINACI

139,-

grilovaný hermelín na salátovém lůžku, přelitý dresinkem a brusinkami podávaný s domácí
1, 3, 7
bagetkou s česnekem

listový špenát zjemněný smetanou s
hoblinkami parmazánu

zapékaná jídla (300 g)
270	LASAGNE ALLA BOLOGNESE

1, 3

1, 3, 7

149,-

restovaná vepřová panenka a chilli papričky na cibulce s hořčičnou omáčkou, rukola

152,-

grilovaný losos podávaný na listovém salátě, ochucený dresinkem s italskou slaninou,
opečená bagetka

145,-

restované kuřecí kousky na česneku, zjemněné listovým špenátem se smetanou
a cibulkou

25 let na trhu – 10 let v Rakousku a 15 let v Brně

1, 3

145,1, 3, 7

fotbalové hřiště RAFK / Rajhrad
po-ne 11:00–23:30
teplá kuchyně do 23:00

Objednavky na rozvoz
jídel přijímáme od
10:00 do 22:00

Nabízíme polední menu, různé druhy pizz, těstovin,
salátů, steaků atd.
Přijďte nás navštívit do příjemného prostředí s letní
zahrádkou nebo si můžete objednat různé pokrmy
domů. Rádi vám je přivezeme!
Vaříme výhradně z italských surovin, proto
neváhejte ochutnat kvalitu našich jídel.

Otevíráme již 28. 4. 2017
v 11.00 hodin

PIZZERIA AL CAPONE
Provozní doba:

Nově otevíráme pizzerii v Rajhradě
na fotbalovém hřišti RAFK
i s ROZVOZEM JÍDEL.

Tel. +420 547 212 916
info@pizzaalcapone.cz

tel.: +420 547 212 916
www.pizzaalcapone.cz

pizza
01	PIZZA PANE
pizza chléb s česnekem a oregánem 

02	PIZZA PANE CON FORMAGGIO
pizza chléb s česnekem, oregánem a sýrem, rukola

03	MARGHERITA
tomato, sýr, čerstvá bazalka

04	PIZZA SALSICCIA
tomato, mozzarella, pikatní italská klobáska, cibule, vejce 

05	CARDINALE
tomato, sýr, šunka

06	SALAME
tomato, sýr, salám

07	HAWAI
smetana, sýr, šunka, ananas

08	TONNO
tomato, mozzarella, tuňák, cibule

09	QUATTRO STAGIONI
1/4 sýrová, 1/4 šunková, 1/4 italská slanina, 1/4 žampiony

10	PANCETTA PICCANTE
tomato, sýr, italská slanina, chilli papričky, grilovaná cuketa s cibulí

11	SALAME PICCANTE
tomato, mozzarella, pikantní italský salám, grilovaný lilek a paprika, parmazán,
rukola

12	MATINATTA
tomato,mozzarella, olivy, ančovičky, parmská šunka, rukola

13	SPINACI
smetana, sýr, listový špenát, kuřecí maso, česnek

14	CAPRICCIOSA

pizza
49,1, 3

75,1, 3

99,1, 3, 7

149,1, 3, 7

129,1, 3, 7

129,1, 3, 7

135,1, 3, 7

145,1, 3, 7

149,1,3,7

15	BERENICA
tomato, mozzarella, pikantní italský salám, sušená rajčata, papričky jalapenos,
česnek

16	RONALDO
tomato, sýr, slanina, kozí rohy, česnek, cibule

17	AL CAPONE

1, 3, 7

162,1, 3, 7

169,1, 3, 7

152,1, 3, 7

145,1, 3, 7

159,1, 3, 7

145,1, 3, 7

149,-

tomato, sýr, šunka, salám, žampiony, vejce / tomato, cheese, ham, salami, mushrooms,
1, 3, 7
egg

18	QUATTRO FORMAGGI CON PROSCIUTTO

162,-

smetana, 4 druhy sýrů, parmská šunka, rukola

1, 3, 7

19	MIA
tomato, mozzarella, grilovaná vepřová panenka s cuketou a lilkem, slanina,
uzený sýr

20	CALZONE (PLNĚNÁ)
tomato, sýr, šunka, pančeta, cibule, česnek

21	DIAVOLA
tomato, sýr, papričky jalapenos, pikantní italská klobáska, uzený sýr,
rukola

22	QUATTRO FORMAGGI
tomato, 4 druhy sýrů

23	CARLO
tomato, sýr, pikantní italský salám, grilovaná paprika s cibulkou

142,

tomato, sýr, slanina, cibule, kukuřice, vejce, chilli

25	PRIMAVERA

1, 3, 7

159,-

tomato, mozzarella, čerstvá rajčata, italská slanina, grilované kuřecí kousky,
rukola

26	SALMONE SPINACI

1, 3, 7

169,-

tomato, sýr, grilovaný losos, listový špenát, česnek, citrón

27	ARANCIA

1, 3, 7

135,-

tomato, sýr, hermelín, brusinky

28	FRUTTI DI MARE

1, 3, 7

169,-

tomato, sýr, restované mořské plody na česneku s petrželkou, citrón

29	NAPOLI

1, 3, 7

169,-

tomato, mozzarella, ančovičky,pančeta, cibule,uzený sýr, česrtvá rukola

30	CARPACCIO

1, 3, 7

179,-

tomato, mozzarella, plátky hovězí svíčkové, čerstvá rajčata, hoblinky parmazánu, pesto,

čerstvá rukola

1, 3, 7

přísady na pizzu

162,1, 3, 7

35	vejce, cibule
36 kozí rohy, ananas, brusinky, žampiony
37 sýr, mozzarella, šunka, salám, slanina, čerstvá zelenina, artyčoky, olivy, kukuřice

listový špenát, bolognese, uzený sýr
38 tuňák, kuřecí prsa, parmazán, parmská šunka, ančovičky, vepřová panenka, 
jalapenos, italská klobása, pikantní italský salám, italská slanina
39	losos, hovězí svíčková
40 krabice na pizzu
41 miska

12,25,30,-

60,10,10,-

175,7

162,-

těstoviny s restovanými kuřecími kousky, tomatovou salsou, česnekem, smetanou
a hoblinkami parmazánu

192	FILETTO DI MAIALE CON VERDURE ARROSTITE

7

189,-

162,1, 3, 7

155,1, 3, 7

149,1, 3, 7

285	BISTECCA DI MAIALE CON PANCETTA

281	PETTI DI POLLO CON SALSICIA
kuřecí prsíčka plněná italskou čabajkou Salsicia s čerstvou bazalkou, smetanovoparmazánový přeliv, podávaná se šťouchanými bramborami

282	FRITTO BISTECCA DI POLLO FARCITO
smažená kuřecí prsíčka plněná šunkou a sýrem, podávaná s mačkanými bramborami
a čerstvou petrželkou

165,1, 7

165,-

vysoký vepřový steak zabalený v italské slanině podávaný na bramborových
plátcích, přelitý pepřovou omáčkou

286	ARROSTO DI MAIALE CON PROSCIUTTO E SPINACI

1, 7

189,-

vepřová panenka plněná parmskou šunkou, přelitá špenátovým krémem,
podávaná se šťouchanými bramborami s cibulkou

287	FILETTO DI MAIALE CON SALSA DI SENAPE
vepřová panenka plněná italskou klobáskou Salsicia na hořčičné omáčce
s chilli papričkami, podávaná s česnekovou pizza pane

288	FILETTO DI MAIALE CON SALSA DI FORMAGGIO

7

189,1, 3, 7, 10

189,-

filovaná vepřová panenka s restovanou slaninou a cibulovou slámou, přelitá
smetanovo sýrovou salsou, podávaná s bramborovými plátky

1, 7

329,-

hovězí steak s omáčkou z barevného pepře, podávaný s restovanými bramborami
s česnekem a petrželkou

290	BISTECCA DI MANZO CON RUCOLA E POMODORI SECCHI

1, 7

329,-

grilovaný hovězí steak s čerstvou rukolou, sušenými rajčaty, olivovým olejem a hoblinkami
parmazánu, podávaný na bramborových plátcích gratinovaných smetanou

7

ryby (180 g)
300	RIPIENI DI SALMONE CON SPINACI
losos plněný listovým špenátem, podávaný s restovanými smetanovými
bramborami s cibulkou
grilovaný losos plněný mozzarellou a bazalkou, podávaný s mačkanými
bramborami a restovanou zeleninou

302	TROTA CON POMODORI SECCHI E VERDURE
pstruh se sušenými rajčaty, bazalkou a grilovanou zeleninou, podávaný
s mačkanými bramborami

303	TROTA CON SALSA AL VINO
pstruh na vinné omáčce s čerstvou rukolou, citrónem, podávaný
na bramborových plátcích

220	RISOTTO ALLE VERDURE
169,-

kuřecí steak plněný sušenými rajčaty a uzeným sýrem, podávaný na bramborovém pyré s
čerstvou rukolou

1, 3, 7

245,4, 7

245,4, 7

165,4

165,1, 4

rizota (300 g)

maso (200 g)
280	BISTECCA DI POLLO CON POMODORI SECCHI E SCAMORZA

159,-

marinovaný vysoký vepřový steak přelitý hříbkovým krémem, podávaný
na bramborových plátcích s restovanou slaninou

medailonky z vepřové panenky balené v anglické slanině s restovanou zeleninou a čočkou
na cibulce

142,1, 3, 7

284	BISTECCA DI MAIALE CON SALSA DI FUNGHI

301	SALMONE FARCITO CON MOZZARELLA E BASILICO

těstoviny s restovanými kousky lososa v jemné smetanovo-koprové omáčce
zakáplé citrónem

191	PASTA CON CARNE DI POLLO E SALSA DI POMODORO

kuřecí filety s restovanou zeleninou, kukuřicí a papričkami Jalapenos podávané
s pšeničnou tortillou a jogurtovou salsou

45,-

jídla bez lepku
190	PASTA CON SALSA DI SALMONE E PANNA

283	FILETTI DI POLLO CON JALAPENOS E TORTILLA

289	BISTECCA DI MANZO CON PEPE

155,-

tomato, sýr, žampiony, olivy, šunka, artyčoky / tomato, cheese, mushrooms,

olive, ham, artichokes

24	MESICANA

maso (200 g)

1, 7

175,1, 7

159,1, 3, 7

italská rýže Amborio s restovanými kuřecími kousky na bylinkách s cibulí, cuketou
a lilkem, sypané parmazánem 

221	RISOTTO FRUTTI DI MARE
mořské plody restované na česneku s italskou rýží Amborio, bílým vínem, rajčaty
a rukolou

222	RISOTTO AL PORCINI
krémové rizoto s restovanou vepřovou panenkou, lesními houbami a sušenými rajčaty,
zjemněné máslem a bylinkami, sypané parmazánem

139,7

159,12

149,7

