
Rozvoz Delivery

Rozvoz jidel 
- strucna pravidla
Rozvážíme každý den, ve všední dny (11:30–23:00) - v době obědů v okolí Prahy 1, 
2, 3, 6, 7 a část prahy 4 a 10, odpoledne, večer a o víkendech (12:00–23:00) 
rozvážíme po celé Praze. Čas poslední objednávky je 22:30 hod. Objednávejte 
prosíme pomocí čísel, která jsou uvedena na internetu v sekci menu s sebou, 
stejná čísla jsou i na letácích. Nadiktujte adresu doručení, Vaše jméno, zvonek 
a telefonní číslo, personál vám zopakuje objednávku a sdělí přibližný čas doručení. 
Účtenky za Vaše nákupy si schovávejte, získáte množstevní slevu 10%.

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST TOMU, 
V KTERÉ NAŠÍ PROVOZOVNĚ SI OBJEDNÁVÁTE !!! :)) 

GIALLOROSSA PRAHA 1, JAKUBSKÁ 2, TEL. 604 89 89 89

GIALLOROSSA PRAHA 3, VINOHRADKÁ 66, TEL. 604 111 888

CENA ZA DOPRAVU
záleží na vzdálenosti a částce vašeho nákupu. Při určité výši a ceně může být 
i dovážka zdarma, budete informováni při telefonní objednávce.

DO 500 METRŮ OD POBOČKY ROZNÁŠKA 
A ROZVOZ OBJEDNÁVEK NAD 300 Kč ZDARMA!

ZDE JSOU CENY DO RŮZNÝCH ČTVRTÍ PRAHY:

50 Kč NEBO OBJEDNÁVKA NAD 500 Kč ZDARMA:
Žižkov, Vinohrady, Staré Město, Josefov, Nové Město, Strašnice, Vršovice, Karlín

80 Kč NEBO OBJEDNÁVKA NAD 800 Kč ZDARMA:
Vyšehrad, Nusle, Pankrác, Libeň, Záběhlice, Michle, Malešice

120 Kč NEBO OBJEDNÁVKA NAD 1000 Kč ZDARMA:
 - MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA 400 Kč BEZ DOPRAVY
Braník, Podolí, Hodkovičky, Krč, Hostivař, Hloubětín, Radlice, Zahradní město, 
Vysočany, Chodov, Kobylisy, Horní Počernice, Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy, 
Modřany, Petrovice, Košíře, Troja, Dolní, Počernice, Prosek, Háje, Hrdlořezy, 
Střížkov, Bohnice, Barrandov, Motol, Hlubočepy

150 Kč NEBO OBJEDNÁVKA NAD 1200 Kč ZDARMA:
 - MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA 400 Kč BEZ DOPRAVY
ostatní pražské čtvrti, ceny vám sdělíme při objednávce

DOBA DORUČENÍ
při každé objednávce Vám personál sdělí přibližný čas dodání jídla a při větším počtu 
předchozích objednávek budete personálem upozorněni na delší čas dodání.

REKLAMACE
urgentní na telefon 603 45 17 27 a ty co snesou odkladu, pište prosím na info@giallorossa.cz, 
nebo info@500restaurant. Napište nám Váš názor, pokud si po snědení objednaného jídla najdete 
2 minuty čas a napíšete nám, jak Vám chutnalo, ale i případně nechutnalo.

Pizza 
Pasta

Praha 3
Vinohradská 66             ☎ 604 111 888

6.  4 FORMAGGI  169 249 
 smetana, mozzarella, gorgonzola, parmazán, uzený sýr  
 cream, mozzarella, gorgonzola, smoked cheese, parmigiano 

7.  TONNATA  169 239
 rajčata, mozzarella, tuňák, olivy, cibule  
 tomato sauce, mozzarella, tuna, onions, olives 

8. PATATA 159 249  
 smetana, mozzarella, anglická slanina, brambory a rozmarýn 
 cream sauce, mozzarella, english bacon, potatoes and rosemary 

9.  ST. JACOBO 169 249 
 rajčata, mozzarella, slanina,uzený sýr, vejce, drcený pepř, česnek  
 tomato sauce, mozzarella, bacon, smoked cheese, egg, crushed peppercorn, garlic 

10.  NO: 10  169 239  
 rajčata, mozzarella, salám, slanina, žampiony  
 tomato sauce, mozzarella, salami, bacon, mushrooms 

11.  MIA  175 269 
 rajčata, mozzarella, parmská šunka, rukola 
 tomato sauce, mozzarella, parma ham, rucola  

12.  AL PA’O  169 269 
 rajčata, mozzarella, salsiccia, hříbky, rukola  
 tomato sauce, mozzarella, salsiccia (pork meat) sausage, 
 boletus mushrooms, rucola salad 

13.  BANDIERA  169 249 
 smetana, mozzarella, pečená minirajčátka, rukola, parmazán   
 cream sauce, mozzarella, roasted cherry tomatoes, rucola salad, parmigiano 

14.  4 STAGIONI   169 249 
 rajčata, mozzarella, salsiccia, žampiony, artyčoky, olivy, vejce   
 tomato sauce, cheese, salsiccia (pork meat) sausage, mushrooms,  
 artichokes, olives, egg

15.  BOMBAY  169 249 
 smetana, mozzarella, kuřecí maso, ananas, kari koření, čerstvé chilli papričky, petrželka  
 cream sauce, mozzarella, chicken, pineapple, curry and fresh chilli, parsley 

16.  GIOVANNI  159 269 
 smetana, mozzarella, slanina, špenát, česnek, drcený pepř  
 cream sauce, mozzarella, bacon, spinach, garlic, crushed peppercorn 

17.  DIAVOLA  189 315 
 rajčata, mozzarella, gorgonzola, neapolský pikantní salám  
 tomato sauce, mozzarella, gorgonzola, spicy salami from naples

18.  PIPPO  189 325 
 smetana, mozzarella, tyrolský špek,pecorinno, hříbky a lanýžový olej 
 cream, mozzarella, tirol speck, pecorino, boletus mushrooms and truffl  e oil 

19.  CAPRA 189 325 
 smetana, mozzarella, kozí sýr, pistácie, balsamikové cibulky,  rukola a lanýžový med  
 cream, mozzarella, goat cheese, pistachios, balsamic onions, arugula & truffl  e honey
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Sbírejte razítka na nabídkový leták a při zaplnění 9 políček razítky získáváte zdarma 1 velkou pizzu 
z naší nabídky, plus 1 dezert. Neplatí pro pizzu Special. Nelze kombinovat s jinými slevami.
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112.  HAWAII 169 269 
 rajčata, mozzarella, šunka, ananas
 tomatoes, mozzarella, ham, pineapple

113.  FUEGO 169 269 
 rajčata, mozzarella, salám, beraní rohy
 tomatoes, mozzarella, salami, pickled peppers

SLADKé - DESSERTS 

601. TIRAMISU    65
602. VANILKOVÉ MASCARPONE    65
 s malinami, piškoty a skořicí   
 vanila mascarpone with raspberries, biscuits and cinnamon 

NaPOJE - DRINKS 
301. NEALKO PEPSI, MIRINDA, 7 UP, TONIC ATD. 0,3 plech / can 35 
303 GAMBRINUS PIVO 0,3 plech / can  35
308.  KVALITNÍ ITALSKÉ STOLNÍ VÍNO   290
 CHARDONNAY, MONTEPULCIANO
 dle nabídky, které rozléváme v našich restauracích - 1,5l - výhodná cena 

Praha 1
Jakubská 2                                 ☎ 604 89 89 89
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SCHOVÁVEJTE SI 
ÚČTENKY, ZÍSKÁTE
Za 10 vašich nákupů, které si
objednáte na rozvoz, máte nárok
na bonusovou slevu ve výši 10 %
celkového součtu předešlých 
objednávek. Tuto slevu můžete 
uplatnit při další objednávce, 
maximálně však ve výši 400,- Kč,
včetně dopravy. 
V případě přesáhnutí ceny u Vaší 
bonusové objednávky Vám bude
rozdíl naúčtován. Nelze kombi-
no vat s ostatními slevami.

Prosíme nahlaste předem 
do telefonu před Vaší 
objednávkou, že se ucházíte 
o tuto bonusovou slevu 
a dále prosíme nahlaste 
výši částky součtu 
předešlých objednávek.
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PREDKRMY - STARTERS   
41.  PLNÝ TALÍŘ ITALSKÝCH PŘEDKRMŮ  199  
 lahodné sýry, uzeniny a grilovaná zelenina, vhodné pro 2 osoby  
 plate full of italian starters, delicious cheeses, salami and grilled vegetables for 2 persons 

42.  PEČENÉ MARINOVANÉ PAPRIKY   99  
 žluté a červené papriky s feta sýrem   
 roast, marinated yellow and red peppers with feta cheese 

43.  OLIVE CON AGLIO E ROSMARINO  39  
 nakládané černé olivy s česnekem a rozmarýnem  
 pickled olives with garlic and rosemary 

48.  PEČENÁ ČERVENÁ ŘEPA  115  
 s extra panenským olivovým olejem, piniemi, rukolou a sýrem fetaki  
 roasted red beets with extra virgin olive oil, pine nuts, rucola and fetaki cheese 

515.  GRILOVANÁ STŘEDOZEMNÍ ZELENINA 200g 99  
 s parmasánem 
 grilled mediterranean vegetables with parmigiano 

55.  SMAŽENÉ JALAPENOS   109   
 obalené v cornflakes, plněné bylinkovo - sýrovou nádivkou s creme fraiche  
 fried jalapenos filled with herb & cheese stuffing with creme fraiche 

49. COUSCOUS TOMATOVÝ  65  
 tomatový kuskus se sušenými rajčaty / dle sezonní nabídky různý  
 tomato cous cous with sun dried tomatoes or seasonal offer

50. COUSCOUS AVOKÁDOVÝ  59  
 s cizrnou, avokádem a koriandrem  
 cous cous, avocado, chick peas, koriandr, tomato 

45. COLESLAW   39
47. GRATINOVANÉ BRAMBORY  69  
 zapečené plátky brambor s parmazánem a smetanou  
 gratinated potatoes with parmigiano and cream

46. HUMMUS  59  
 cizrna, česnek, drcený pepř, sůl, sezamová pasta s extra panenským olivovým olejem  
 chickpeas, garlic, crushed pepper, salt, sesame paste with extra virgin olive oil

 POLéVKY - SOUP    
4911. TOMATOVÁ POLÉVKA 
 NEBO DLE DENNÍ NABÍDKY / tomato soup or daily offer  55  
 SALaTY - SALADS 
51.  CAPRESE   89  
 rajčata s mozzarellou, čerstvou bazalkou a panenským olivovým olejem  
 tomatoes with mozzarella and fresh basil and virgin olive oil 

52.  TONNO   119  
 variace salátů s tuňákem, rajčata, okurka, paprika, vejce, olivy, citron  
 mixed lettuce with tuna, tomatoes, cucumber, pepper, onion, egg, olives, lemon 

53.  ŘECKÝ   99  
 rajčata, okurka, olivy, pečená paprika a červená cibule se sýrem fetaki  
 tomatoes, cucumber, olives, pepper, onion with feta cheese 

57.  KLIJONT  109  
 ledový salát, rajčata, okurka, pečená paprika, šunka, sýr, majonéza  
 King ice lettuce, tomatoes, cucumber, grilled pepper, ham, cheese, maionesse 

60.  CAESAR   135 155  
 římský salát s originál dressingem, vejcem, česnekovými krutony a parmazánem,   
 vyberte si s grilovanými kuřecími prsy se slaninou, lososem či krevetami  
 salad roma with original dressing, eggs, croutons and parmigiano,   
 choice of grilled chicken breast and bacon, salmon or shrimps 

44.  FARMÁŘSKÝ MÍCHANÝ SALÁTEK   119  
 s opečenými brambůrky, grilovanou slaninou, volským okem a naší hořčicovou zálivkou  
  farmer’salad - fresh mixed salad with roasted potatoes, grilled bacon,  

fried eggs and homemade dijon mustard dressing

 PEcIVO - BREAD 
132. PIZZA CHLÉB s česnekem / garlic bread  25
134.  BOCHÁNKY s mozzarellou / buns w. Mozzarella   25
  NÁŠ ČERSTVÝ CHLÉB s bylinkovým máslem  25 
 our fresh bread with herb butter 
 
GRIL   

                       
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

GRRRBURGER   149 199  
our bun, beef meat, bacon, chedar, onion, tomato, salad, beetroot, aioli mayo, bbq sauce

DOPORUČUJEM S NAŠÍM COLESLAW SALÁTEM  39 
recomended with our coleslaw salad

POUZE Z GIALLOROSSA JAKUBSKÁ / ONLY FROM JAKUBSKÁ: 
MARINOVANÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA  239 
s máslovou kukuřicí, zeleninové crudite, blue cheese dip, pizza bochánky

MARINATED PORK RIBS  
with buttered corn, vegetable crudités, blue cheese dip, pizza buns

 

 
 
 
 
 
 
  Penne          Spaghetti          Linguine         Gnocchi 
                                                                                                                                                                              

  (extra 10 Kč)   

 PASTA   
71.  AGLIO, OLIO E PEPERONCINO   135  
 na extra panenském olivovém oleji restované chilli papričky a česnek  
 with extra virgin olive oil, sauteed fresh chillies and slices of garlic

72.  CON RUCOLA E PROSCIUTTO CRUDO   155  
 s parmskou šunkou, rukolou, česnekem a čerstvými chilli  
 with garlic, olive oil, prosciutto crudo, rucola salad, garlic and fresh chillies

73.  POMODORO E MOZZARELLA   145  
 rajčatová omáčka s mozzarellou a čerstvou bazalkou  
 tomato sauce with mozzarella and fresh basil 

74.  GAMBERETTI   179  
 restované krevety s čerstvým estragonem, citronem a bílým vínem  
 sauteed shrimps with fresh estragon, lemon and white vine 

75.  RAGU DI SALSICCIA   149  
 rajčatová omáčka s italskou klobásou salsiccia a chilli papričkou  
 tomato sauce with italian salsiccia sausage and chillies 

76.  TONNO   149  
 rajčatová omáčka s tuňákem, olivami, sušenými rajčátky a bazalkovým pestem   
 tomato sauce with tuna, olives, pesto and capres 

77.  BOLOGNESE   149  
 omáčka z rajčat a hovězího masa  
 tomato sauce with ground beef meat 

78.  4 FORMAGGI   159  
 smetanová omáčka se směsí 4 sýru   
 cream sauce with 4 kinds of cheese 

79.  ALLA CARBONARA   145  
 smetanová omáčka se slaninou, žloutkem a pecorinem   
 cream sauce, bacon and egg yolk 

80.  POLLO E ZUCCHINE   149  
 restovaná kuřecí prsa s cuketou, česnekem, chilli, zakápnuté bílým vínem  
 roasted chicken breast with zuchinni, garlic, chilli with white vine 

81.  FETTINE DI MANZO   179  
 restované plátky hovězího steaku s cuketou, rukolou a čerstvou chilli papričkou   
 roast beef slices with zuchinni, rucola and fresh chillies 

82.  PORCINI, SALSICCIA E PANNA   179  
 smetanová omáčka s pravými hříbky a salsicciou   
 cream sauce with boletus mushrooms and salsiccia sausage 

83.  FRANCESCO   149  
 s bazalkovým pestem, pikantním salámem, minirajčátky a cuketou   
 with basil pesto, spicy salami, cherry tomatoes and zuchinni    

84.  POLLO E SPINACHI  149  
 smetanový špenát s kuřecími prsy   
 creamy spinach with chicken breast 

85.  CURRY E POLLO  149  
 smetanová omáčka s kari kořením a kuřecím masem   
 cream sauce with curry and chicken 

86. POLLO E FUNGHI   149  
 smetanová omáčka s čerstvými žampiony a kuřecím masem  
 cream sauce with fresh mushrooms and chicken 

87.  DI VICENZO   159  
 hovězí ragú s žampiony a smetanou, sypané feta sýrem    
 beef ragu with mushrooms and cream topped with feta chesse 

88.  SALMONE E SPINACI   199  
 smetanová omáčka s čerstvým lososem, šalotkou a špenátem   
 cream sauce with fresh salmon, spinach and shallots 

89.  SALMONE E GAMBERETTI   199  
 s lososem, krevetami a omáčkou z mascarpone a estragonu   
 salmon and shrimps with sauce of mascarpone and fresh estragon

90.  TRASTEVERE   155  
 parmská šunka, parmazán, pečená minirajčátka a smetana   
 cream sauce, prosciutto crudo, cherry tomatoes, parmigiano 

91.  DI ANGELO   155  
  orestovaný česnek, crudo, minirajčátka, míchané houby, sušená rajčátka,  

rukola a parmazán   
cherry tomatoes, boletus mushrooms, rucola lettuce, sun dried tomatoes,  
crudo, parmigiano 

 RISOTTO 
96.  FUNGHI PORCINI E PROSCIUTTO CRUDO   155  
 s hříbky, parmskou šunkou, kapkou bílého vína a parmazánem   
 with boletus mushrooms and prosciutto crudo 

97.  CON GAMBERETTI E POMODORINI   155  
 s krevetami, minirajčátky, estragonem a smetanou   
 with shrimps and cherry tomatoes 

98.  CON VERDURA MEDITTERRANA   149  
 se středomořskou zeleninou   
 with mediterraen vegetable 

 Lasagne 
96.  Lasagne   119  
 s mletým masem, rajčatová omáčka, mozzarella  
 beef ragou, tomato sauce, mozzarella 

  PIZZA   31cm 45cm

1.  MARGERITA DI BURRATA  179 325  
 rajčata, pravá buvolí mozzarella, extra panenský olivový olej, čerstvá bazalka  
 tomatoes, authentic buffalo mozzarella, extra virgin olive oil, fresh basil

2.  NAPOLETANA  159 239  
 rajčata, mozzarella, ančovičky, bazalka   
 tomato sauce, mozzarella, anchovies, basil

3.  COTTO E FUNGHI  159 239  
 rajčata, mozzarella, šunka, žampiony   
 tomato sauce, mozzarella, ham, mushrooms

4.  RAGU   175 249  
 rajčata, mozzarella, hovězí maso, feta, rukola   
 tomato sauce, mozzarella, ground beef, feta, arugula 

5.  VEGETARIANA  159 249 
 rajčata, mozzarella, žampiony, cuketa, paprika, lilek, olivy  
 tomato sauce, mozzarella, mushrooms, zucchini, pepper, aubergine, olives 

 
 
 PIZZA DÁLE / ALSO PIZZA

OBAL V CENĚ / PACKAGE INCLUDED

OBAL V CENĚ / PACKAGE INCLUDED

OBAL V CENĚ / PACKAGE INCLUDED

OBAL V CENĚ / PACKAGE INCLUDED
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