#For the

of pasta

Pаta La Vta
to go

Penne

Farfalle

Carbonara 370 g

Funghi

21 LEI

20 LEI

Arrabbiata 410 g

All’Amatriciana

18 LEI

19 LEI

Pomodori Basilico e
Parmegiano 410 g

470 g

pancetta afumată cu ou si
parmezan

400g

smântână dulce cu hribi sălbatici
si champignon

sos iute acrisor cu rosii si pătrunjel
proaspăt

rosii dulci cu busuioc si parmezan
proaspăt ras

18 LEI
Pomodori
con Porcini
450 g
hribi sălbatici cu sos de rosii

435 g

sos iute acrisor cu rosii,
pancetta si pătrunjel proaspăt

Pomodori e Mozzarella

rosii dulci cu busuioc si mozzarella
bocconcini

18 LEI
Pomodori e Olive 450 g

rosii dulci cu busuioc si măsline
rondele

18 LEI

Pesto Alla Genovese

Pesto Siciliano 360 g

18 LEI

18 LEI

sos cremos cu smântănă,
rosii uscate si pecorino

Al Salmone 400 g

Salmone All’Anetto 420 g

22 LEI

22 LEI

fâsii de somon afumat, cu sos
acrisor de smântână

Apă plată

3 LEI

0.5l

Spinaci e Pollo 460 g

piept de pui cu sos de spanac
si nucusoară din belsug

19 LEI

Spinaci e Gorgonzola

430 g

sos fin de spanac si gorgonzola

20 LEI
Quattro Formaggi 370 g
sos fin din mix de brânzeturi

21 LEI
Fusilli

Bolognese

420 g

carne gătită în vin si sos de
rosii, condimentată cu nucsoară

19 LEI

Tagliatelle

De baut

380 g

cremă de spanac si mascarpone

18 LEI

19 LEI
sos cremos cu smântână busuioc si
muguri de pin 360 g

Spinaci

fâsii de somon afumat cu sos de
smântână, rosii si mărar proaspăt

=lacto-ovo vegetarian

Extra
Parmezan

2 LEI

2 LEI

Hribi 30 g

Piept pui

3 LEI

3 LEI

Apă
carbogazoasă 0.5l

=parmezan

Pancetta

3 LEI

=picant

3 LEI

*Fiecare preparat contine 235g de paste fierte

Paste integrale

20 g (penne)/Tagliatelle*

40 g

30 g

*tagliatelle sunt incluse in pret doar la
sortimentele Al Salmone si Salmone All’Anetto

În unitatea noastră se lucrează cu următoarele produse care pot cauza alergii sau intolerante:
Paste făinoase din grâu dur, crustacee si produse derivate, ouă si produse derivate, peste si produse derivate,arahide si produse derivate, soia si produse derivate, fructe cu coajă, lapte si
produse derivate, fructe cu coajă lemnoasă, telină si produse derivate, moluste si produse derivate

Produsele noastre pot contine aceste ingrediente sau urme ale lor

#For the

of pasta

www.facebook.com/PastaLaVistaOﬃcial
www.instagram.com/PastaLaVistaToGo
www.pastalavista.ro

