
catering | festa italiana

Pořádáte firemní večírek, domácí osla-
vu nebo jinou neformální akci, chle-
bíčky už se vám přejedli a chcete, aby 
si vaši hosté pochutnali na něčem tak 
dobrém, že na to budou ještě dlouho 
vzpomínat? 

Pak je naše festa italiana přesně tím 
pravým. Obložená prkna, sladké 
krabičky, panina, cicchetti nebo pizza 
romana se postarají o dokonalý zážitek 
a vám ušetří hromadu času při přípra-
vě akce. Všechny naše festy jsou totiž 
připravené tak, abyste je mohli rovnou 
servírovat. 

podmínky

objednávky

Objednávku je potřeba provést ales-
poň 24 hodin předem. Vaše festa bude 
připravena k vyzvednutí na prodejně 
the italians.. na Smíchově, nebo ji 
převezeme až k vám (pouze po Praze). 
U objednávek nad 1 500 Kč od nás máte 
dopravu zdarma.

· osobně ve smíchovské prodejně 
· e-mailem na retail@theitalians.cz
· on-line na retail.theitalians.cz 
  /festa-italiana

https://www.theitalians.cz/prodejna-smichov
mailto:retail%40theitalians.cz?subject=festa%20italiana
https://retail.theitalians.cz/festa-italiana/
https://retail.theitalians.cz/festa-italiana/


festa tagliere

prosciutto crudo, prosciutto cotto,  
několik druhů sýrů (kravské, ovčí a plísňové), 
různé druhy salámů, paštika, olivy, mostarda, 
sušená rajčata, mostardu, čerstvé nebo 
sušené ovoce, pečivo 

Alergeny:  
lepek, mléko, vejce, ořechy, hořčice

festa piatto

prosciutto crudo, prosciutto cotto,  
několik druhů sýrů (kravské, ovčí a plísňové), 
různé druhy salámů, paštika, olivy, mostarda, 
sušená rajčata, mostardu, čerstvé nebo 
sušené ovoce, pečivo 

Alergeny:  
lepek, mléko, vejce, ořechy, hořčice

4 400 Kč | pro 8 osob 2 200 Kč | pro 4 osoby

https://retail.theitalians.cz/festa-tagliere--60-cm-8-osob-objednavka-den-predem-/
https://retail.theitalians.cz/festa-piatto-55-x-32-cm--4-osoby-objednavat-den-predem-/


festa panino

3 ks tramezzino s mortadellou
2 ks tramezzino s prosciuttem cotto 
2 ks mini panino se salámem 
2 ks mini panino se salámem piccante  
4 ks mini panino s prosciuttem crudo 

Alergeny:  
lepek, mléko, vejce, ořechy

festa dolce

6 ks mandlových sušenek 
6 ks ovocných košíčků 
6 ks pistáciových sušenek 
2 ks cannoli s pistáciemi 
2 ks cannoli s malinami
6 ks bacio di dama 

Alergeny:  
lepek, mléko, vejce, ořechy

750 Kč | pro 4–6 osob 1 290 Kč | pro 4 osoby

https://retail.theitalians.cz/festa-panino-32-x-25-cm--4-6-osob-objednavat-den-predem-/
https://retail.theitalians.cz/festa-dolce-32-x-25-cm--8-osob-objednavat-den-predem-/


cicchetti 
veneziani
cicchetti se salámem 
cicchetti s pikantním salámem  
cicchetti s mortadellou 
cicchetti s prosciuttem cotto 
cicchetti s prosciuttem crudo 
cicchetti s tuňákem 
cicchetti s grilovanou zeleninou

Alergeny:  
lepek, mléko, vejce, ořechy, ryby

480 Kč | 16 ks
690 Kč | 28 ks

pizza romana 
bianca 
Římská pizza ochucená extra panenským 
olivovým olejem 

Alergeny: lepek

290 Kč | pro 6–12 osob

https://retail.theitalians.cz/cicchetti-veneziani-box-28-ks-nutno-objednat-alespon-24-h-predem/
https://retail.theitalians.cz/cicchetti-veneziani-box-28-ks-nutno-objednat-alespon-24-h-predem/


pizza romana 
rossa 

Římská pizza ochucená extra panenským 
olivovým olejem a rajčatovým sugem 

Alergeny: lepek

390 Kč | pro 6–12 osob pizza romana
margherita 

Římská pizza ochucená extra panenským 
olivovým olejem rajčatovým sugem 
a mozzarellou

Alergeny: lepek, mléko

490 Kč | pro 6–12 osob


