
Po – So 11.00 – 22.00
Ne 11.30 – 22.00

Cena rozvozu:
» po Brandýse nad Labem/

Staré Boleslavi: 20 Kč «
» mimo město 

Brandýs nad Labem: 10 Kč/km «
» nákup z obchodu 

do domu (bez jídla): 
 59 Kč - Brandýs n.L. «

Příplatky za krabice 
a obaly: 3 - 7 Kč

Objednávku jídel v celkové hodnotě 
nad 300 Kč dopravíme 

po Brandýse nad Labem 
a Staré Boleslavi ZDARMA!

ROZVOZ JÍDEL
SCROCCHIARELLA
starořímská pizza 40 cm
za příplatek 100 Kč velikost 60 cm

Scrocchiarella Classico /1/  149 Kč
hrubá sůl, rozmarýn, česnek, rukola, 
parmezán, ol. olej 

Scrocchiarella Caprese /1,7/ 199 Kč
sicilské rajčatové sugo, čerstvá mozzarella, 
rukola, cherry rajčata, bazalka, olivový olej
Scrocchiarella 

prosciutto di Parma /1,7/  229 Kč
čerstvá mozzarella, parmská šunka, 
cherry rajčata, olivový olej 

Scrocchiarella di mare /1,2,7,14/ 245 Kč
čerstvá mozzarella, sicilské rajčatové sugo, 
cherry rajčata, cuketa, rukola, krevety, slávky, 
chapadla sépií, chobotničky, olivový olej 

Scrocchiarella Diablo /1,7/ 219 Kč
čerstvá mozzarella, sicilské rajčatové sugo 
s chilli papričkou, pálivý salám, pancetta, 
cherry rajčata, sušená rajčata, olivy
Scrocchiarella 

ripiena Paradiso /1,7/ 229 Kč
plněná čerstvou mozzarellou a mozzarellou 
stracciatella, rajčaty, parmskou šunkou, 
toskánským salámem, rukolou, ol.olej

PIZZA 31 CM

Pizza pane /1/ 45 Kč
pizza chléb

Margherita /1,7/ 159 Kč
Rajčata, mozzarella, bazalka 

Prosciutto /1,7/ 169 Kč
rajčata, mozzarella, šunka

Salame /1,7/ 169 Kč
rajčata, mozzarella, salám

Vegetariana /1,7/ 169 Kč
rajčata, mozzarella, kukuřice, žampiony, paprika

Capricciosa /1,7/ 169 Kč
rajčata, mozzarella, šunka, žampiony

Hawai /1,7/ 169 Kč
rajčata, mozzarella, šunka, ananas

Napoletana /1,4,7/  169 Kč
rajčata, mozzarella, ančovičky, cibule, česnek

Spinaci /1,7/ 169 Kč
rajčata, mozzarella, šunka, špenát

Diavola /1,7/ 169 Kč
rajčata, mozzarella, pálivý salám

Tonno /1,4,7/ 175 Kč
rajčata, mozzarella, tuňák, olivy

Piccante /1,7/ 175 Kč
rajčata, mozzarella, šunka, slanina, 
beraní rohy a kulaté feferony

Felicita /1,7/ 175 Kč
rajčata, mozzarella, šunka, žampiony, salám, olivy 

Spinaci con pollo /1,7/  175 Kč
smetana, mozzarella, kuřecí maso, špenát

Gigante /1,4,7/ 175 Kč
rajčata, mozzarella, cibule, česnek, tuňák, salám

Mexicana /1,3,7/  175 Kč
rajčata, mozzarella, pikantní salám, vejce, 
cibule, beraní rohy, chilli paprička

Bruciante /1,7/ 175 Kč
rajčata, smetana, chilli paprička, paprika, 
salám, cibule, pancetta

Tartufo /1,7/ 175 Kč
rajčata, mozzarella, hříbky, rukola, 
lanýžový olej, smetana

Rustica /1,7/ 175 Kč
rajčata, mozzarella, kuřecí maso, 
žampiony, Gorgonzola, parmezán

Quattro formaggi /1,7/ 175 Kč
domácí mozzarella, provolone, gorgonzola, scamorza

Magnifica /1,7/ 175 Kč
rajčata, mozzarella, plátky vepřové panenky, 
slanina, feferonky

Quattro stagioni /1,2,7,14/  175 Kč
rajčata, mozzarella, 1/4 šunka, 1/4 žampiony, 
1/4 mušle a krevety, 1/4 parmská šunka a rukola

SEZNAM ALERGENŮ

1. Obiloviny obsahující lepek 
2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich

5. Jádra podzemnice olejné 
(arašídy) a výrobky z nich

6. Sójové boby a výrobky z nich
7. Mléko a výrobky 

z něj (včetně laktózy)
8. Skořápkové plody

9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní

11. Sezamová semena a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany 

13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich

Čísla v závorkách 
u jídel a nápojů 

označují alergeny

OBJEDNÁVKY NA TEL: 

+420 326 904 747



Piacenza /1,7/ 175 Kč
mozzarella, ovčí sýr Pecorino,  
hrušky, smetana

Toscana /1,3,7/ 175 Kč
rajčata, mozzarella, toskánský salám, 
cherry rajčata, pecorino, rukola

Affumicata /1,7/ 175 Kč
rajčata, smetana, scamorza,  
cherry rajčata, bazalka

Rucola /1,7/ 179 Kč
rajčata, mozzarella, rukola, 
parmská šunka, čerstvá rajčata

Caesar /1,3,4,7/ 189 Kč
mozzarella, slanina, kuřecí maso, 
římské listy, čerstvá rajčata,  
dresink, parmezán

Gamberetti e rucola /1,2,7/ 199 Kč
rajčata, mozzarella, krevety, česnek, 
čerstvá rajčata, rukola

Marco /1,7/ 199 Kč
rajčata, čerstvá burrata, rukola, 
cherry rajčata, mleté  
lískové oříšky, olivový ol.

Salmone /1,4,7/ 199 Kč
rajčata, mozzarella, kousky filetu z lososa, 
špenát, smetana

Frutti di mare /1,2,7,12/  199 Kč
rajčata, mozzarella, mořské plody, česnek, 
rukola, lístky červené řepy

Fantastica /1,7,10/ 225 Kč
rajčata, trhaná burrata, plátky  
marinovaného hovězího hrudí, rukola,  
pečená cherry rajčata, parmezán                                       

Tagliata di fileto  
di manzo  /1,4,7/   245 Kč
rajčata, mozzarella, řezy  
z hovězího steakového masa 100g,  
rukola, cherry rajčata, Val grana

Čerstvá mozzarella  
z Mozzarellart /7/  20 Kč

POLÉVKY

Polévka ze sicilských  
rajčat se smetanou /7/ 58 Kč

Špenátový krém  
s kousky lososa  
a čerstvou ricottou /4,7/ 79 Kč

PŘEDKRMY

Tygří krevety vel. 21/30  
na bylinkovém másle,  
rozpečená bageta /1,2,3,4,7/ 6 ks 199 Kč

Čerstvá mozzarella z Mozzarellart  
a parmská šunka se stařeným  
fíkovým balsamicem,  
a čerstvými rajčaty /7/ 100 g / 119 Kč

Hrubý tartar z tuňáka s rajčaty,  
apari a olivami /4/ 80 g / 149 Kč

Hovězí tartar s parmezánem  
a vůní lanýžů, opečená  
bruschetta /1,3,7,10/ 100 g / 149 Kč

Zprudka opečený filírovaný  
hovězí steak s rozmarýnem,  
rukolový salát,  
bílý chléb /1,2,3,7,10,14/ 100g / 165 Kč

Výběr italských sýrů a salámů,  
rozpečený chléb /1,3,7/ 150 g / 159 Kč

TĚSTOVINY, NOKY A RIZOTO

Linguine s rajčaty,  
bazalkou a čerstvou  
mozzarellou /1,3,7/ 200 g / 169 Kč

Spaghetti aglio e olio  
s krevetami a chilli papričkami, 
parmezán /1,2,3,7/ 200 g / 219 Kč

Spaghetti Carbonara 200 g / 179 Kč

Tagliatelle  
s boloňskou omáčkou,  
parmezán /1,3,7/ 200 g / 189 Kč

Rigatoni s omáčkou  
marinara, slávkami  
a chobotnicí /1,2,3,7,12,14/ 200 g / 199 Kč

Lasagne zapečené  
s houbovým ragů  
a mascarpone 300 g / 189 Kč

Gnocchi alla sagra s omáčkou  
z gorgonzoly, grilované plátky 
krůtích prsou, šunka  
a čerstvá bazalka /1,3,7/ 200 g / 195 Kč

Houbové rizoto  
s parmezánem /7/ 200 g / 199 Kč

MASO & RYBY

Slávky all arrabiata /  
dušené na víně, rajčatech,  
chilli papričkách,  
česneku a bylinách/,  
domácí chléb /1,3,7,12,14/ 500g / 269 Kč

Konfitovaná telecí líčka  
na kořenové zelenině  
a na víně Primitivo,  
špenátové pyré,  
bramborové gnocchi  
s houbami /1,3,7,12/ 200 g / 255 Kč

Špalky z vepřové panenky  
balené v pancettě,  
s hříbkovou omáčkou,  
pečená červená  
cibule s balsamicem a medem,  
parmezánové mačkané  
brambory /7/ 200 g / 259 Kč

Hovězí vysoká roštěná 
s pepřem a solí, opečené  
grenaille s rozmarýnem,  
brokolice na másle /7/ 180 g / 319 Kč

Grilované jehněčí kotletky  
marinované v bylinkách,  
listový špenát,  
máslovo-bramborové pyré  
s vůní konfitovaného  
česneku 200 g / 295 Kč

Filet z lososa marinovaný  
v tymiánu s grilovanou  
cuketou, parmezánové  
mačkané brambory /4,7/ 150 g / 259 Kč

Steak z tuňáka,  
teplý salát z cukety,  
papriky a cherry  
rajčat a lilku /4/ 200 g / 319 Kč

Řezy ze schrocchiarelly  
plněné marinovaným  
kořeněným hovězím hrudím,  
čerstvou teplou mozzarellou,  
majonézou a listovými saláty,  
hranolky se slupkou  200 g / 235 Kč

SALÁTY

Variace listových salátů  
s rukolou, polníčkem,  
listy červené řepy,  
červenou řepou,  
kozím sýrem, granátovým  
jablkem a hruškou, 
olivový olej,  
fíkové balsamico 200 g / 219 Kč 

Římský salát  
s grilovaným  
kuřecím prsíčkem,  
krutony a slaninou,  
dresink /1,3,4,7,10/ 200 g / 189 Kč

Variace listových salátů,  
pečená cherry rajčata,  
tenké plátky marinovaného  
hovězího hrudí  
a čerstvá mozzarella, majonéza  
s červenou cibulkou,  
olivový olej,  
lámaný pizza chléb /1,3,7/ 200 g / 215 Kč

DEZERTY

Tiramisu /1,3,7/  
89 Kč

Čokoládový dort  
s nokem vanilkové zmrzliny  
a jahodami /7/ 95 Kč

Panna cotta s malinami  
a květovým medem /7/ 79 Kč

Zmrzlinový pohár  
s ovocem a šlehačkou /7/ 95 Kč 

  

DĚTSKÉ MENU

Špagety s rajčatovou omáčkou  
a kousky čerstvé  
mozzarelly /1,3,7/ 120 g / 115 Kč

Filet z lososa  
s teplou karotkou  
a mačkanými brambory  
s máslem /4,7/ 90 g / 155 Kč


