CO NABÍZÍME

PIZZA AKCE

Denní nabídka polévek
a hotových jídel
Pizza pečená v peci na dřevo

Objednejte 2x pizzu
dostanete Coca Colu (0,33 l plech)
nebo
1ks tortily

Letní terasa
Výhled do ZOO
Nekuřácké prostředí
Bezbariérový přístup
Samostatný vstup do restaurace

(bez nutnosti zakoupit vstupenku do ZOO)

Zajistíme firemní večírky,
vánoční akce, oslavy narozenin
a další soukromé akce
Koupí našich výrobků podporujete
práci tělesně postižených

RANT

(kuřecí maso, ledový salát, česnekový dressing,
rajče, paprika, okurka)

Objednejte 3x pizzu
dostanete Coca Colu (2,0 l láhev)
nebo
smažený kuřecí řízek
(hranolky, tatarka)

PIZZA
SALÁTY TĚSTOVINY STEAKY
Rozvoz a obal ZDARMA

nebo
smažený sýr
(hranolky, tatarka)

Při odběru 5 a více jídel
cena dohodou
Savana ZOO Restaurant
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

Z restaurace je možný bezplatný návrat zpět
do zoologické zahrady

ZOO

AU
REST

E-mail: restaurace@savanausti.cz
Rezervace a rozvoz: +420 774 880 880
Web: www.savanausti.cz

Objednejte si jídlo telefonicky
+420 774 880 880
nebo online
www.savanausti.cz

050 Focaccia - 1

PIZZY

(pizza chléb s rozmarýnem a olivovým olejem)

051 Lumpe - 1, 7

(rajčata, mozzarella, kuřecí maso, slanina, kukuřice,
brokolice, česnek, oregano)

49,145,-

052 Margherita - 1, 7

99,-

053 Capricciosa - 1, 7

127,-

054 Šunková - 1, 7

119,-

055 Mafia - 1, 7

129,-

(rajčata, mozzarella, bazalka)

(rajčata, mozzarella, šunka, žampiony, bazalka)
(rajčata, mozzarella, šunka)

(rajčata, mozzarella, salám, slanina, beranní rohy, česnek,
oregano, červená cibule) – pikantní

057 Dolomiti - 1, 7

141,-

058 Quattro formaggi - 1, 7

157,-

059 Quattro salami - 1, 7

123,-

060 Hawai - 1, 7

127,-

(rajčata, mozzarella, parmská šunka, gorgonzola, rukola)

(smetana, gorgonzola, parmazán, mozzarella, ricotta)
(rajčata, mozzarella, salám, slanina, klobása, šunka)
(rajčata, mozzarella, šunka, ananas)

061 Salmone e rucola - 1, 4, 7

151,-

062 Messicana - 1, 3, 7

135,-

(smetana, mozzarella, losos, rukola, citron)
(rajčata, mozzarella, salám, cibule, vejce, feferonky)

063 Pancetta - 1, 7

129,(rajčata, mozzarella, slanina, žampiony)			
064 Proscituto crudo - 1, 7
149,(rajčata, mozzarella, parmská šunka, bazalka)

065 Bradipo - 1, 7

(smetana, mozzarella, brambory, slanina, rozmarýn,
česnek, parmazán, rukola)

139,-

066 Brava - 1, 3, 7

139,-

067 Vegetariana - 1, 7

136,-

068 Bolognese - 1, 7, 9

139,-

069 Rustica - 1, 7

159,-

070 Emiliano - 1, 4, 7

129,-

071 Proscituto e olive - 1, 7

127,-

072 Cipolla - 1, 7

129,-

073 Vulcano - 1, 7

123,-

074

139,-

(rajčata, mozzarella, slanina, parmazán, listový špenát,
vejce, česnek, oregano)

(rajčata, mozzarella, listový špenát, kukuřice, plátky rajčat,
černé olivy)
(rajčata, mozzarella, ragú, červená cibule)
(rajčata, mozzarella, kuřecí maso, gorgonzola, parmazán)

(smetana, mozzarella, tuňák, cibule)

(rajčata, mozzarella, šunka, olivy)
(rajčata, mozzarella, klobása, cibule, olivy, chilli)

075
076

(hořčičný základ, mozzarella, slanina, klobása, cibule)
La spek - 1, 3, 7
(rajčata, mozzarella, špek, slanina, vejce, česnek, oregano)
Políno - 1, 7
(rajčata, smetana, mozzarella, kuřecí maso, parmazán)
La creme - 1, 7
(smetana, mozzarella, kuřecí maso na curry, parmazán)

145,149,-

SALÁTY

031 Salmone - 1, 4, 10

(variace listových salátů, cherry rajčata, lososvé kousky,
krutony, hořčicový dresing)

032 Caesar - 1, 3, 7

(ledový salát, kuřecí prsa, česnekový dressing, krutony,
parmazán)

033 Šopský salát velký - 7

(rajčata, okurka, paprika, balkánský sýr)

034 Řecký salát - 7

129,128,89,89,-

(rajčata, okurka, paprika, olivy, balkánský sýr)

TĚSTOVINY

99,-

090 Spaghetti alla carbonara - 1, 3, 7

129,-

092 Spaghetti alla bolognese - 1, 3, 7, 9

129,-

095 Penne alla ricotta – forno - 1, 3, 7

139,-

(slanina, smetana, žloutek, parmazán, olivový olej)
(ragú, rajčata, česnek, parmazán)

(kuřecí maso, ricotta, smetana, mozzarella) – zapečené

GNOCCHI – bramborové noky

139,-

Gnocchi quattro formaggi - 1, 3, 7
103 (grana
139,padano, gorgonzola, ricotta, mozzarella, smetana)
104 Gnocchi spinaci al mascarpone
con pollo - 1, 3, 7

139,-

(špenátové noky, mascarpone, smetana, kuřecí maso, parmazán)

PATATE E RISSOTTI

108 Patate al forno - 7

119,-

109 Hříbkové rissotti - 7

139,-

110 Kuřecí rissotti - 7

135,-

(brambory, smetana, parmská šunka, parmazán) –
zapečené

(hřiby, cibule, česnek, bílé víno, parmazán, máslo)
(kuřecí maso, slanina, hrášek, cibule, česnek, parmazán,
máslo)

MASA

080 Tortila s kuřecím masem 2 ks - 1, 3, 7, 9

(kuřecí kousky, paprika, okurka, rajče, ledový salát,
česnekový dressing)

119,-

300 Přírodní kuřecí steak

159,-

302 Kuřecí steak na pepři - 1, 9

159,-

306 Slaninový kuřecí steak - 1, 9

159,-

308 Ďábelský kuřecí steak - 9

159,-

(200 g, zlehka kořeněný ve vlastní šťávě)

(200 g, v nakládaném zeleném pepři v přírodní šťávě)
(200 g, s křupavou slaninkou)

(200 g, chilli, fazolky − velmi ostrý)

303 Hovězí steak na pepři - 1, 9

259,-

307 Slaninový hovězí steak - 1, 9

259,-

309 Ďábelský hovězí steak - 9

259,-

(300 g, v nakládaném zeleném pepři v přírodní šťávě)
(300 g, s křupavou slaninkou)

(300 g, chilli, fazolky − velmi ostrý)

310 Hovězí steak s hříbkovou omáčkou - 1, 7, 9 259,(300 g)
153 Flákota z vepřové krkovice s opékanou 169,slaninou

DĚTSKÁ JÍDLA

198 Kuřecí safari, hranolky, kečup - 1, 3, 7

99,-

199 Kuřecí řízek + příloha dle výběru - 1, 3, 7

79,-

(150 g, smažené kuřecí kousky)
(100 g)

DEZERTY

200 Tiramisu krém - 1, 3, 7

49,-

202 Palačinky “Savana” 2 ks - 1, 3, 7

89,-

230 Borůvkové knedlíky - 1, 3, 7

89,-

231 Meruňkové knedlíky - 1, 3, 7

89,-

(italský dezert vyrobený v naší restauraci)

Gnocchi con spinaci - 1, 3, 7
101 (listový
139,špenát, česnek, smetana, kuřecí maso, parmazán)
Gnocchi funghi e rucola - 1, 3, 7
102 (hřiby,
česnek, bílé víno, smetana, rucola, parmazán)

259,-

(300 g, zlehka kořeněný ve vlastní šťávě)

(300 g)

089 Spaghetti al aglio e olio - 1, 3, 7
(olivový olej, česnek, parmazán)

301 Přírodní hovězí steak

311 Kuřecí steak s hříbkovou omáčkou - 1, 7, 9 159,(200 g)

(borůvková pomazánka s nutelou, vanilková zmrzlina,
karamelová poleva)

(cukr, zakysaná smetana)

(cukr, tvaroh, máslo)

215
216
217
218
219

PŘÍLOHY

Hranolky (180 g)
Hranolky steakové (180 g)
Krokety (180 g)
Rýže (180 g)
Šťouchané brambory se slaninou
a cibulkou (220 g)
220 Provensálská zelenina (200 g)		
221 Špekové fazolky (200 g)
222 Bramboráčky (4 ks) - 1, 3, 7

29,29,29,29,36,39,39,32,-

Seznam alergenů

publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU
1 Obiloviny obsahující lepek
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 Jádra podzemnice olejné (arašídy)
a výrobky z nich
6 Sójové boby (sója) a výrobky z
nich
7 Mléko a výrobky z něj (včetně
laktózy)
8 Skořápkové plody
mandle, lískové ořechy, vlašské

9
10
11
12
13
14

ořechy, kešu ořechy, pekanové
ořechy, para ořechy, pistácie,
makadamie a výrobky z nich
Celer a výrobky z něj
Hořčice a výrobky z ní
Sezamová semena (sezam)
a výrobky z nich
Oxid siřičitý a siřičitany
v koncentracích vyšších než 10
mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno
jako celkový SO2
Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
Měkkýši a výrobky z nich

