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„IN GOOD COMPANY,
SURROUNDED BY GREAT FOOD
AND WINE, EVERYTHING
TASTES BETTER. INCLUDING
THE LIFE ITSELF.”

celebration
with the italians

Některé příležitosti jednoduše
nevyžadují kompletní servis
číšníků v rukavičkách. Pokud
pořádáte méně formální akci,
ale nechcete slevovat z kvality,
pak je Festa Italiana přesně to,
co potřebujete. S našimi kuchaři
jsme pečlivě vybrali nejoblíbenější produkty a sestavili jsme
cenově dostupnou nabídku,
abychom uspokojili milovníky
italského jídla. Od táců plných
italských sýrů a šunek až po
neformální krabice s panini
a dezerty; ulehčete si život
s Festou.

Some occasions simply don’t
require a fully bespoke service.
If you’re hosting something
a little less formal without compromising on quality, Festa Italiana is exactly what you need.
We have carefully selected the
most popular products with
our chefs and put together an
affordable offer to satisfy Italian food lovers. From Italian
cheese and ham platters to
casual panini and sweet boxes;
make your life easier with Festa
Italiana.

festa italiana

„Ve společnosti
dobrého jídla a pití
chutná všechno lépe.
I život sám.”

oslava
s the italians

We have prepared for you four delicious
ready-made offers from our most popular
Italian delicatessen. In order to fulfil your
tasting experience, we have selected the
most suitable wine pairings for each offer
so that you can just enjoy your day.

Ø 60

55 × 32 cm

Festa tagliere

Festa piatto

3 900 Kč

1 990 Kč

32 × 25 cm

32 × 25 cm

Festa panino

Festa dolce

750 Kč

1 290 Kč
festa italiana

Z vybraných italských produktů jsme
sestavili čtyři lahodné variace, které jsou
připravené tak, abyste je mohli rovnou
servírovat. A aby byl váš gurmánský zážitek
úplný, navrhli jsme ke každé variantě vína
z našeho sortimentu, která se k ní hodí
nejlépe.

festa tagliere

3 900 Kč

Velké obložené a dechberoucí
prkno plné šunek, sýrů,
italských delikates, lahůdek
z našeho pultu a čerstvého
pečiva.

Co naleznete uvnitř:
prosciutto crudo, prosciutto cotto, různé
druhy salámů, paštiku, několik druhů
sýrů (kravské, ovčí a plísňové), olivy,
sušená rajčata, piemontské lískové oříšky,
mostardu, čerstvé / sušené ovoce, pečivo
Alergeny:
lepek, mléko, vejce, ořechy, hořčice

pro 8 osob

Tip na párování s vínem:
Chianti Biskero, Salcheto, Toscana (BIO) ������������������������������������ 279 Kč
Verdicchio di Matelica, Colpaola, Marche (BIO)������������������������ 299 Kč
Prosecco Asolo brut, Borgo Molino, Veneto (BIO)�������������������� 349 Kč

festa piatto

1 990 Kč

Tác se šunkami, salámy,
několika druhy sýrů a italskými
lahůdkami z našeho pultu,
doplněný o výběr čerstvého
pečiva.

Co naleznete uvnitř:
prosciutto crudo, prosciutto cotto, různé
druhy salámů, paštiku, několik druhů
sýrů (kravské, ovčí a plísňové), olivy,
sušená rajčata, piemontské lískové oříšky,
mostardu, čerstvé / sušené ovoce, pečivo
Alergeny:
lepek, mléko, vejce, ořechy, hořčice

pro 4 osoby

Tip na párování s vínem:
Vermentino di Gallura, Surrau, Sardegna  � ���������������������������������� 285 Kč
Cannonau di Sardegna Vigna Sorella, Atha Ruja, Sardegna�� 329 Kč
Prosecco extra dry, Drusian, Veneto �������������������������������������������� 349 Kč

festa panino

750 Kč

Krabice plná lahodných
italských sendvičů tramezzino
a mini panin.

Co naleznete uvnitř:
3 ks tramezzino s mortadelou
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

pro 4–6 osob

Tip na párování s vínem:
Chianti Biskero, Salcheto, Toscana (BIO) ������������������������������������ 279 Kč
Verdicchio di Matelica, Colpaola, Marche (BIO) ����������������������� 299 Kč
Prosecco Asolo brut, Borgo Molino, Veneto (BIO) ������������������� 349 Kč

festa dolce

1 290 Kč

Sladká krabička naplněná
klasickými italskými zákusky
od našeho mistra cukráře.
Co naleznete uvnitř:
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, mandle, pistácie

pro 8 osob

Tip na párování s vínem:
Prosecco extra dry, Drusian, Veneto �������������������������������������������� 349 Kč
Malvasia delle Lipari, Hauner, Sicilia  ������������������������������������������� 849 Kč
Vino Passito Tarasco, Cornarea, Piemonte �������������������������������� 999 Kč

Obchodní podmínky

terms and conditions

Festu Italianu si můžete
objednat osobně na pokladně
prodejny the italians na
Smíchově nebo emailem na:
info@theitalians.cz

You can order Festa
Italiana in our shop in
Smíchov or by contacting
us at:
info@theitalians.cz

Nebo na eshopu:
retail.theitalians.cz/festa-italiana

Or visiting our e-shop:
retail.theitalians.cz/festa-italiana

Objednávku je potřeba provést
alespoň 24 hodin předem. Vaše
Festa Italiana bude připravena
k vyzvednutí na prodejně the italians na Smíchově, nebo vám ji
můžeme přivézt (pouze v rámci
Prahy a po předchozí domluvě).

We recommend 24 hours prior
ordering. Your Festa Italiana
will be ready to be picked up
at our store in Smíchov, or we
can deliver it to you (only within
Prague and by prior arrangement).

Nebo se stavte na některé
z našich prodejen.

We are looking forward
to seeing you in our shops.

• Smíchov, Strakonická 948/1, Praha 5 – Smíchov
• Dejvice, Národní obrany 29, Praha 6 – Dejvice
• Průhonice, Květnové náměstí 34, Průhonice
theitalians.cz

The Italians

www.theitalians.cz

