minimální objednávka 65,- Kč
ČESKÁ JÍDLA

96,96,98,102,108,-

101. HOVĚZÍ (100 g) SVÍČKOVÁ OMÁČKA, KYNUTÝ KNEDLÍK (7 ks)
102. HOVĚZÍ (100 g) RAJSKÁ OMÁČKA, TĚSTOVINY
103. HOVĚZÍ NA ČESNEKU (100 g ), BRAMBOROVÝ KNEDLÍK (7 ks), ŠPENÁT
104. VEPŘOVÁ PLEC PO SELSKU (100 g), BRAMBOROVÝ KNEDLÍK, ZELÍ
105. SEKANÁ (150 g) SVÍČKOVÁ OMÁČKA, KYNUTÝ KNEDLÍK (7 ks)
106. KUŘECÍ ŘÍZEK (120 g)

SLADKÉ
111. ZÁKUSEK dle denní nabídky

PŘÍLOHY

pizza chléb, chléb
rýže 200 g
americké brambory 250 g, hranolky 250 g
foccacia

NEALKO PET (0,5 l)

COCA COLA, COCA COLA LIGHT, FANTA, SPRITE
BONAQUA
82,-

78,72,82,69,69,63,-

PIVO (0,5 l)

STELLA NEALKO 0,33 l, STAROPRAMEN COOL 0,5 l, STAROPRAMEN 0,5 l

BÍLÉ VÍNO (0,75 l)

92,-

TRAMÍN ČERVENÝ, CHARDONNAY

94,-

RULANDSKÉ MODRÉ, ZWEIGELTREBE

94,-

BOHEMIA 0,75 Demi sec
BOHEMIA 0,75 Brut
(nápoje a pečivo pouze k očíslovaným pokrmům)

ČERVENÉ VÍNO (0,75 l)
SEKT (0,75 l)

35,á 10,15,á 30,35,á 30,á 25,á 25,150,-

tel.: 777 779 009

92,-

KEBAB
81. DÖNER KEBAB
arabský chléb, kuřecí gyros 125 g, zelí, cibule, ledový salát, rajčata,
bylinková a česneková zálivka, chilli
82. DÖNER KEBAB – SÝR
arabský chléb, kuřecí gyros 125 g, zelí, cibule, ledový salát, rajčata,
balkánský sýr, bylinková a česneková zálivka, chilli
83. TALÍŘ KEBAB + HRANOLKY
hranolky, kuřecí gyros 125 g, zelí, cibule, ledový salát, rajčata,
bylinková a česneková zálivka, chilli
84. TALÍŘ KEBAB + RÝŽE
rýže, kuřecí gyros 125 g, zelí, cibule, ledový salát, rajčata,
bylinková a česneková zálivka, chilli
85. ARCHA PIDE S GYROSEM
turecká specialita plněná kuřecím gyrosem 125 g, sýrový mix, chilli
86. ARCHA PIDE SE ŠPENÁTEM
turecká specialita plněná špenátem, anglickou slaninou, vejcem a kozím sýrem

www.archa-most.cz

HAMBURGER
71. HAMBURGER KLASIK
bulka, hamburger 150 g, salát ledový, rajčata, hořčice plnotučná, cibule
72. CHEESEBURGER KLASIK
bulka, hamburger 150 g, sýr madeland 20 g, salát ledový, rajčata,
hořčice plnotučná, cibule
73. BACONBURGER KLASIK
bulka, hamburger 150 g, salát ledový, rajčata, hořčice plnotučná,
orestovaná cibule s anglickou slaninou 40 g
74. HAMBURGER + HRANOLKY
bulka, hamburger 150 g, salát ledový, rajčata, hořčice plnotučná,
cibule, hranolky 200 g
75. CHEESEBURGER + HRANOLKY
bulka, hamburger 150 g, sýr madeland 20 g, salát ledový, rajčata,
hořčice plnotučná, cibule, hranolky 200 g
76. HAMBURGER + SALÁT
bulka, hamburger 150 g, salát ledový, rajčata, hořčice plnotučná,
cibule, míchaný zeleninový salát 250 g

Rozvoz v Mostě ZDARMA

objednávky denně 10.00–23.00

150,-

tel.: 777 779 009

230,230,-

78,88,-

ČÍNSKÉ NUDLE
91. KUŘECÍ GYROS S ČÍNSKÝMI NUDLEMI 450 g
restované nudle na cibulce s kořenovou zeleninou a kuřecí gyros 100 g
92. ČÍNSKÉ NUDLE S KUŘECÍM MASEM A ZELENINOU 450 g
nudle restované se zeleninou a kuřecím masem 100 g
93. ČÍNSKÉ NUDLE S KUŘECÍM MASEM A VEJCEM 450 g
nudle restované se zeleninou, vejcem a kuřecím masem 100 g
94. PIKANTNÍ ČÍNSKÉ NUDLE S VEPŘOVÝM MASEM 450 g
nudle restované na cibuli s pikantní omáčkou a vepřovým masem 100 g
95. ČÍNSKÉ NUDLE S VEPŘOVÝM MASEM A ZELENINOU 450 g
nudle restované se zeleninou a vepřovým masem 100 g

88,86,82,86,86,k dispozici salonek pro pořádání rautů, oslav svateb a uzavřených akcí

15,- Kč za obal

zavřeno (vždy 24., 25. a 31. 12. a 1. a 2. 1.)

www.archa-most.cz

Rozvoz v Mostě ZDARMA

tel.: 777 779 009

objednávejte on-line na

objednávky denně 10.00–23.00

www.archa-most.cz

PIZZA 33 cm

PIZZA 45 cm

1. MARGHERITA
88,rajčatová polpa*, sýrový mix**, bazalka
2. PANCHETTA PIZZA
114,rajčatová polpa*, sýrový mix**, sušená italská uzenina 40 g, slanina 60 g
3. CAPRESE
122,rajčatová polpa, sýrový mix, rajčata, mozzarella, čerstvá bazalka
4. VESUVIO
128,rajčatová polpa*, sýrový mix**, hermelín, vejce, šunka 70 g, chilli
5. HAWAI
112,rajčatová polpa*, sýrový mix**, šunka 70 g, ananas
6. PROSCIUTTO FUNGHI
118,rajčatová polpa*, sýrový mix**, šunka 70 g, žampióny
7. SALAMINO
108,rajčatová polpa*, sýrový mix**, salám 70 g, kozí rohy
8. MARCO
128,smetana, sýrový mix**, šunka 50 g, kuřecí prsa 70 g, niva
9. PIZZA DI PATATE
112,smetana, sýrový mix*, brambory, anglická slanina 70 g, klobása 70 g
10. MICHELANGELO
128,rajčatová polpa*, sýrový mix**, salám 50 g, slanina 50 g, niva, kukuřice
11. PROSCIUTTO
108,rajčatová polpa*, sýrový mix**, šunka 110 g
12. TONNO
138,rajčatová polpa*, sýrový mix**, tuňák 90 g, cibulka
13. PROSCIUTTO CRUDO
138,rajčatová polpa*, sýrový mix**, parmská šunka 70 g, bazalka
14. QUATTRO FORMAGGI
114,rajčatová polpa*, sýrový mix**, niva, parmazán, olivy
15. FAUSTO
114,rajčatová polpa*, sýrový mix**, salám 50 g, slanina 50 g, česnek, chilli, kozí rohy
16. TRATTORIA
122,rajčatová polpa*, sýrový mix**, cibule, slanina 70 g, uzený sýr, vejce, chilli
17. FEDERICO
126,rajčatová polpa*, sýrový mix**, šunka 50 g, salám 50 g, paprika, žampióny, olivy, česnek
18. RUSTICA
114,rajčatová polpa*, sýrový mix**, kuřecí prsa 70 g, žampióny, brokolice, česnek
19. GYROSINA
118,rajčatová polpa*, sýrový mix**, kuřecí gyros 100 g, hermelín
20. PIZZA ACRE PEPERONA
118,rajčatová polpa*, sýrový mix**, salám 50 g, slanina 40 g, klobása 50 g, jalapeňo papr.
21. SALAMINO PICCANTE
108,rajčatová polpa*, sýrový mix**, pikantní italský salám 70 g, česnek
22. QUATTRO STAGIONI
114,rajčatová polpa*, sýrový mix**, žampióny, špenát, salám 30 g, šunka 40 g, česnek
23. FANTOZZI
144,rajčatová polpa*, sýrový mix**, slanina 50 g, šunka 50 g,
steak krkovice 100 g, brambory, česnek, paprika, chilli, kozí rohy

24. PROSCIUTTO
189,rajčatová polpa*, sýrový mix**, šunka 220 g
25. QUATTRO FORMAGGI
199,rajčatová polpa*, sýrový mix**, niva, parmazán, olivy
26. FAUSTO
189,rajčatová polpa*, sýrový mix**, salám 100 g, slanina 100 g, česnek, chilli, kozí rohy
27. HAWAI
179,rajčatová polpa*, sýrový mix**, šunka 140 g, ananas
28. MARCO
209,smetana, sýrový mix**, šunka 100 g, kuřecí prsa 140 g, niva
(*drcená rajčata s česnekem, bazalkou, oreganem), (**směs sýrů)

15,- Kč za obal

NAVÍC K PIZZE

cibule 40 g, česnek 10 g, chilli 2 g
ředkvičky 70 g, ananas 60 g, kozí rohy 50 g, brambory vařené 100 g
vejce 1 ks, brokolice 60 g, kečup 50 g, kukuřice 70 g, olivy 50 g
balkánský sýr 50 g, paprika 80 g, omáčka tatarská 50 g, šunka 70 g
uzený sýr 40 g, kukuřice 70 g, rajčata 150 g, špenát listový 60 g
riccota 75 g, niva 60 g, hermelín 50 g, slanina 60 g, salám 70 g, žampiony 80 g
smetana 100 g, sýrový mix 60 g, parmazán 30 g, klobása 80 g
kuřecí prsa 70 g, kozí sýr 40 g, tuňák 60 g, parmská šunka 50 g

SALÁTY

31. INSALATA GYROS POLLO 400 g
míchaný zeleninový salát s kuřecím gyrosem 150 g a česnekovou zálivkou
32. INSALATA CON POLLO E PASTA 500 g
těstovinový salát s kuřecím masem 70 g, zeleninou a sýrem
33. INSALATA CON CUSCUS E SALMONE 400 g
míchaný salát z okurky, papriky, kukuřice, ředkviček, ledového salátu a kuskusu
s pečeným lososem a balzamikem
34. INSALATA GRECA 500 g
míchaný salát z okurek, rajčat, paprik, oliv a balkánského sýra
35. INSALATA PASTA 500 g
těstovinový salát z ledováho salátu, okurek, papriky, kukuřice,
kořenová zelenina, rajčat, se smetanou, paprikovou salsou, sypaný nivou
36. INSALATA PROSCIUTO COTTO 500 g
míchaný salát z okurky, rajčat, ledového salátu, šunky 70 g, vejce,
sýrového mixu** a smetanové zálivky
37. DELLO CHEF 500 g
míchaný salát z rajčat, okurky, kukuřice, papriky, jablek, mandlí, ořechů,
kuřecích prsíček 70 g, jogurtu a ledového salátu
38. INSALATA TRATTORIA 430 g
salát z míchaných salátů, papriky, okurky, cherry rajčat, ředkviček,
grilovaných kuřecích prsíček a bylinné zálivky
39. INSALATA CEASAR TRATTORIA 350 g
lístky římského salátu, dochucené ceasar zálivkou, kuřecím masem 100 g,
krutony, cherry rajčátky, sypaný parmazánem

TĚSTOVINY

á 5,á 10,á 15,á 20,á 25,96,114,128,98,92,118,122,128,128,-

minimální objednávka 65,- Kč

51. SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE 570 g
domácí špagety s boloňskou omáčkou, sypané sýrovým mixem
52. SPAGHETTI PROSCIUTO CRUDO 450 g
domácí špagety s parmskou šunkou, smetanou, cibulkou, sypané parmazánem
53. SPAGHETTI CAPRESE PICCANTE 400 g
domácí špagety se cherry rajčátky a mozzarellou, dochucené česnekem,
pepřovým kořením a jalapeňo papričkou s čerstvou bazalkou
54. PENNE CON GYROS POLLO 470 g
domácí penne, kuřecí gyros 130 g, koř. zelenina, paprika, pórek, balkánský sýr
55. TAGLIATELLE FUNGHI 500 g
domácí široké nudle s kuřecím masem 100 g, hříbky, nivou a smetanou
56. TAGLIATELLE DI TRATTORIA 400 g
domácí široké nudle s mozzarelou, listovým špenátem, sušenými rajčaty,
papričky jalapeňo, sypané parmazánem
57. PENNE CON POLLO 550 g
domácí penne s masem z kuřecího stehna 150 g, žampióny a smetanou
58. TORTELLINI CON POLLO E FUNGHI 600 g
tortellini plněné masem, s kuřecím masem 100 g,
žampiony, chilli, smetanou, polpou
59. LASAGNE BOLOGNESE 500 g
lasagne s boloňskou omáčkou
60. LASAGNE SPINACCI 500 g
lasagne se špenátem, česnekem a smetanou

108,132,112,98,132,138,98,138,98,98,-

NOKY
61. GNOCCHI AI QUATTRO FORMAGGI 500 g
bramborové noky v omáčce ze smetany, sýrového mixu**,
parmazánu a nivy
62. GNOCCHI PROSCIUTO E BROCCOLI 520 g
bramborové noky se šunkou 50 g, brokolicí a smetanovou omáčkou
63. GNOCCHI MONTAGNE 500 g
bramborové noky s uzeným masem 100 g, zelím a restovanou cibulí
64. GNOCCHI CURRY 550 g
bramborové noky na kari s kuřecím masem 70 g, smetanou a rajčaty,
sypané parmazánem
65. GNOCCHI CAPRESE 450 g
špenátové bramborové noky s čerstvými rajčaty, mozzarelou a čerstvou bazalkou

129,129,119,119,129,-

RIZOTA
66. CON FUNGHI E POLLO 500 g
rýže s houbami, kuřecím masem 70 g a parmazánem
67. CON FUNGHI E PANNA 400 g
rýže s hřiby a žampióny, zjemněná smetanou a sypané parmazánem
68. CON GYROS POLLO 450 g
rýže s kuřecím gyrosem 80 g, zeleninou, nivou a zelným salátem

96,92,92,-

zavřeno (vždy 24., 25. a 31. 12. a 1. a 2. 1.)

