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Jídelní lístek

Předkrmy
  50 g Capresse (mozzarella s rajčaty)  (7) 79 Kč

  100 g Žlutý meloun balený v parmské šunce 99 Kč

Polévky
  0,3 l Zuppa pavese (italská polévka)  (1, 3, 7) 49 Kč

  0,3 l Vývar s masem a nudlemi  (1, 3) 49 Kč

  0,3 l Zelňačka s klobásou  (1, 3, 7) 49 Kč

Ryba
  180 g Steak z lososa s grilovanou zeleninou  (4) 199 Kč

Česká kuchyně
  150 g Smažený kuřecí řízek  (1, 3, 7) 139 Kč 

  150 g Plzeňský guláš s variací knedlíků  

nebo s domácími bramboráčky  (1, 3, 7, 9) 159 Kč

  150 g Kuřecí rarášci s míchaným salátem  (1, 3, 7) 159 Kč

  300 g Cmunda z Cavalla  (1, 3, 7) 159 Kč

  120 g Smažený sýr s hranolky a tatarskou omáčkou  (1, 3, 7, 9) 159 Kč

  200 g Hovězí líčka na červeném víně a kořenové zelenině  

s bramborovou kaší  (1, 3, 7, 9) 179 Kč 
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Těstoviny a gnocchi
  300 g Penne s omáčkou ze čtyř druhů sýrů  (1, 3, 7) 139 Kč

  300 g Špagety Bolognese  (1, 3, 7) 149 Kč

  300 g Penne s omáčkou z lesních hub, smetanou a parmezánem  (1, 3, 7) 149 Kč

  300 g Gnocchi se sušenými rajčaty a parmezánem  (1, 3, 7) 159 Kč

  300 g Gnocchi se smetanou, koprem a grilovanými kousky lososa  (1, 3, 4, 7) 179 Kč

  300 g Penne s houbovou omáčkou a vepřovou panenkou  (1, 3, 7) 179 Kč

Steaky
  200 g Domácí burger z hovězího masa a steakové hranolky  (1, 3, 7, 9, 10) 169 Kč 

  200 g Kuřecí steak (s libovolnou omáčkou)  (1, 3, 7)  179 Kč

  200 g Kuřecí steak s grilovanou zeleninou  (1, 3, 7)  179 Kč

  200 g Vepřová panenka (s libovolnou omáčkou)  (1, 3, 7) 199 Kč

  200 g Vepřová panenka balená v parmské šunce  

se švestkovou omáčkou  (1, 3, 7) 199 Kč

  250 g Rib eye steak (s libovolnou omáčkou)  (1, 3, 7)  349 Kč

  250 g Rib eye steak s glase ze sušených meruněk a parmské šunky  (1, 3, 7) 349 Kč

Omáčky
  0,1 l Pepřová omáčka  (1, 3, 7)

  0,1 l Demi glace  (1, 3, 7)

  0,1 l Omáčka ze sušených meruněk a parmské šunky  (1, 3, 7)

  0,1 l Švestková omáčka  (1, 3, 7)

  0,1 l Houbové soté  (1, 3, 7)

  0,1 l Omáčka z lesních hub  (1)
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Přílohy
 50 g Pečené brambory 35 Kč

 150 g Vařené brambory 30 Kč

 150 g Brambory opékané  

na másle (7) 39 Kč

 150 g Steakové hranolky 35 Kč

 150 g Karlovarský knedlík (1, 3, 7) 35 Kč

 150 g Houskový knedlík (1, 3, 7) 30 Kč

 200 g Grilovaná zelenina (7) 69 Kč

  150 g Fazolky na slanině 59 Kč

  200 g Míchaný salát (7, 9, 10) 49 Kč

  50 g Domácí tatarka (3, 7, 10) 19 Kč

  50 g Pikantní omáčka (3, 7, 10) 19 Kč

  50 g Medovo-hořčičná  

omáčka (3, 7, 10) 19 Kč

  50 g Ochucená  

majonéza (3, 7, 9, 10) 19 Kč

Něco k pivu
  250 g Pizza tyčinky  (1, 3, 7)  49 Kč 

  200 g Domácí brambůrky s česnekovým dipem  (1, 7) 79 Kč

  1 ks Nakládaný hermelín, pečivo  (1, 3, 7) 99 Kč 

  100 g Pražené mandle  (8) 99 Kč

  150 g Sýrové prkénko s pečivem (výběr sýrů)  (1, 3, 7) 139 Kč

  600 g Marinovaná kuřecí křidýlka s chilli a medem, hořčice, křen, pečivo  (1, 3, 7, 10) 159 Kč

  150 g Tatarský biftek, topinky  (1, 3, 7, 10) 199 Kč

  1000 g Pečené vepřové koleno, hořčice, křen, pečivo  (1, 3, 7, 10) 230 Kč 

(nad 1 kg +23 Kč/100 g)

  1000 g Masové plato pro dvě osoby, hořčice, křen, pečivo  (1, 3, 7, 10) 319 Kč

Saláty
  300 g Mix zelených salátů s rajčaty, mozzarellou a pizza chlebem (1, 7) 129 Kč

  300 g Salát Caesar z Cavalla s pizza chlebem (1, 3, 7, 8, 10) 149 Kč

  300 g Mix zelených salátů se čtyřmi druhy sýrů a pizza chlebem (1, 7) 149 Kč

  300 g Mix zelených salátů s mozzarellou, vepřovou panenkou 

a pizza chlebem (1, 7) 169 Kč

  300 g Listový salát s cherry rajčaty, grilovanými kousky lososa,  

medovo-hořčičným dresinkem a pizza chlebem (1, 3, 4, 7, 9) 169 Kč 
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Pizza
 /1/  Margherita  (1, 7) 119 Kč 

(rajčatový základ, mozzarella, čerstvá bazalka)

 /2/  Šunková  (1, 7) 139 Kč 

(rajčatový základ, výběrová šunka, mozzarella, eidam)

 /3/  Žampionová se šunkou  (1, 7)  149 Kč 

(rajčatový základ, výběrová šunka, čerstvé žampióny, eidam, mozzarella)

 /4/  Šunková s ananasem  (1, 7)  149 Kč 

(mascarpone, výběrová šunka, ananas, eidam, mozzarella)

 /5/  Zeleninová se šunkou  (1, 7)  149 Kč 

(rajčatový základ, výběrová šunka, rajčata, paprika, kukuřice, mozzarella, eidam)

 /6/  Sedlácká  (1, 7)  139 Kč 

(rajčatový základ, suchý salám, cibule, mozzarella, eidam)

 /7/  Pikantní  (1, 7)  149 Kč 

(rajčatový základ, anglická slanina, klobása, suchý salám,  

feferony, cibule, česnek, mozzarella, eidam, cheddar)

 /8/  Čtyři druhy sýru  (1, 7)  159 Kč 

(mascarpone, eidam, mozzarella, gorgonzola, hermelín)

 /9/  Špenátová s anglickou slaninou  (1, 3, 7)  149 Kč 

(mascarpone, anglická slanina, vejce, špenát, česnek, mozzarella, eidam)

 /10/  Salámová  (1, 7)  165 Kč 

(rajčatový základ, výběrová šunka, suchý salám, klobása,  

tyrolský špek, parmská šunka, mozzarella, eidam, cheddar)

 /11/  Prosciuto s rucolou  (1, 7)  159 Kč 

(rajčatový základ, parmská šunka, mozzarella, eidam, rucola)

 /12/  Lososová  (1, 4, 7)  165 Kč  

(rajčatový základ, sušená rajčata, olivy, losos, mozzarella, eidam)

 /13/  Mexická  (1, 7)  159 Kč 

(rajčatový základ, chorizo, suchý salám, cibule, feferony, beraní rohy,  

kukuřice, mozzarella, eidam, niva)

 /14/  Provolone s kukuřicí  (1, 7)  139 Kč 

(mascarpone, tyrolský špek, kukuřice, eidam, mozzarella, provolone)

 /15/  Cavallo (sýrový speciál)  (1, 7)   165 Kč 

(rajčatový základ, mozzarella, eidam, provolone, gorgonzola, cheddar, camembert)
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Doplňky k pizze
   Zelenina a olivy  25 Kč

   Uzeniny  35 Kč

   Sýry  35 Kč

Wrapy
   Kuřecí  (1, 3, 7, 9, 10)  119 Kč 

(restované kuřecí prso, majonézový dip, rajčata, ledový salát, paprika,  

mozzarella, cheddar, steakové hranolky)

   S vepřovou panenkou  (1, 3, 7)  139 Kč 

(restovaná vepřová panenka, rajčatový dip, cibule, nakládaná okurka,  

slaninový lupínek, camembert, steakové hranolky)

Quesadilla
   Sýrová  (1, 7)  139 Kč 

(smetanový základ, mozzarella, gorgonzola, camembert, cheddar)

   Pikantní  (1, 7)  139 Kč 

(rajčatový základ, tyrolský špek, poličan, feferony, cibule, česnek,  

eidam, cheddar)

Dezerty (dle aktuální nabídky)

   Creme brûlée  39 Kč

   Brownies  39 Kč

   Panna cotta  39 Kč

`
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Alergeny

 Seznam alergenů s číselným označením dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011:

/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/ podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní

/6/ sójové boby (sója) a výrobky z nich

/7/ mléko a výrobky z něj

/8/ skořápkové plody – mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, 

pistácie, makadamie a výrobky z nich

/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/kg nebo 10 mg/ l,  vyjádřeno jako celkový SO
2

/13/ vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

/14/ měkkýši a výrobky z nich

Restaurace Cavallo

Solná 34/15, 746 01  Opava

Rezervace stolů

+420 732 478 564

Odpovědná vedoucí

Daniela Lesáková, DiS.

+420 606 674 032


