Vitaj v Little Al Trivio, jedinej reštaurácii,
v ktorej sa všetky deti môžu stať dospelými.

Rezervujte si u nás stôl
Vaše rezervácie prijímame na čísle

Ja som Al a toto je Trivia
a rovnako ako ty by sme
už najradšej boli veľkí.

02/ 20 86 46 00

Poď s nami a my ti
ukážeme, čo všetko sme
dnes pre teba pripravili.

alebo na našom webe

www.altrivio.sk
Prajeme vám všetkým

DOBRÚ CHUŤ!

Otvor menu a pozri sa sám

Jedálny lístok Little Al Trivio je pre
malých dospelákov do 10 rokov.
Malý dospelák môže byť v reštaurácii
len v sprievode veľkého dospeláka.

MENU

Pokračujeme cestovinami,
vyber si k nim omáčku,
ktorú máš najradšej.

Tu si môžeš poskladať
pizzu presne podľa
tvojho priania.

150 g

Začíname polievkou.
Ktorú si vyberieš?

MŇAMKY NA PIZZU PODĽA
TVOJHO PRIANIA

1,00 €

Šunka, syr (7), šampiňóny, vajce (3), saláma,
cukina, baklažán, rukola, čerstvé paradajky, kukurica
hrášok, špargľa, mozzarella (7)
120 g/4 ks

NAŠE DOMÁCE VAJEČNÉ CESTOVINY NA VÝBER

Spaghetti, tagliatelle, pappardelle, penne (1, 3)
120 g

ZUPPA DI POMODORO
– PROTI VŠETKÝM NEDUHOM

2,90 €

MINESTRONE
– HLADNÝ SCOLARE/SCOLARA

2,90 €

OMÁČKY NA VÝBER

NA MALÝ HLAD PIZZA STICKS
pizza štangle s olivovým olejom
a oreganom, syrová omáčka (1, 7)

Niečo sladké na záver,

mňam.

3,90 €

VYBER SI

4,60 €

• Lačné bruško – Bolognese (mäsové ragú)
• Sýýýýýýr – Salsa di formaggi (syrová omáčka) (7)
• Pomodoro (BIO paradajková omáčka s čerstvou bazalkou) (8)
• Životabudič Burro e parmiggiano (maslo a parmezán) (7)

Z NASICH JEDÁ
L

SÁM
AKO SKU

	BIO paradajková polievočka s troškou parmezánu (5, 7, 8)
0,2 l

4,30 €

BIO paradajková omáčka, mozzarella,
čerstvá bazalka (1, 7)

10 g

0,2 l

PIZZA MARGHERITA

TOCNÝ DOSPEL
ÁK

	hustá zeleninová polievočka (5, 7, 8, 9)

100 g

CREPPES – AK MÁŠ EŠTE MIESTO

2,90 €

50 g

ZMRZLINA PRE MLSNÉ JAZÝČKY

2,90 €

	palacinky s nutellou alebo jahodovou marmeládou,
domáca šľahačka, čerstvé ovocie (1, 3, 7, 8)

zmrzlinový pohár s čerstvým ovocím
a domácou šľahačkou (1, 3, 7, 8)
80 g/80 g

PRE RYBÁROV SALMONE

6,90 €

90 g/70 g

PRE FARMÁROV PETTO DI POLLO

5,30 €

ALEBO SI VYBERTE PRÍLOHU PODĽA CHUTI

2,20 €

RIZOTKO S HRÁŠKOM

4,90 €

OZNAČOVANIE ALERGÉNOV V JEDÁLNOM LÍSTKU
1.	Obilniny obsahujúce lepok
(pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda,
kamut alebo ich hybridné odrody).
2.	Kôrovce a výrobky z nich.
3.	Vajcia a výrobky z nich.
4.	Ryby a výrobky z nich.
5.	Arašidy a výrobky z nich.
6.	Sójové zrná a výrobky z nich.
7.	Mlieko a výrobky z neho.

8.	Orechy, ktorými sú mandle, lieskové
orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové
orechy, para orechy, pistácie,
makadamové orechy a queenslandské
orechy a výrobky z nich.
9.	Zeler a výrobky z neho.
10.	Horčica a výrobky z nej.
11.	Sezamové semená a výrobky z nich.
12.	Oxid siričitý a siričitany
v koncentráciách vyšších ako 10mg/kg
alebo 10 mg/l.
13.	Vlčí bôb a výrobky z neho.
14.	Mäkkýše a výrobky z nich.

Všetko tu máme čerstvé
a varíme tak,
ako to majú radi
malí dospeláci.

grilovaný lososík, zemiakové pyré, dusená zeleninka (4, 7)
grilované kuracie mäsko, hranolčeky, kečup

150 g zemiakové pyré (7,), 150 g pečené zemiaky,
150 g dusená zelenina (7,), 150 g ryža, 70 g hranolčeky
150 g

Krémové hráškové rizoto s kuracím mäskom (7)

Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave.

DOBRÚ
CHUT!

