
Pizza: „Pravá italská pizza z kamenné pizza pece na dřevo.”

plněné okraje mozzarellou, rajčata, mozzarella, chorizo, slanina,

rajčata, mozzarella, uzený losos, cherry rajčata, rukola, limetkový dresink

Prosciutto cotto  rajčata, mozzarella, dušená šunka 155,- | 179,-1, 3, 7

Palermo  smetana, žampiony, dušená šunka, niva 155,- | 179,-1, 3, 7

Salmon light pizza    199,-1, 3, 4, 7

Pizza Pane  česnek, olivový olej   129,-1, 3

Žaneta  179,- | 199,-1, 3, 7 

Herkules, Grana Padano

rajčata, mozzarella, trhané vepřové maso, cibule, kukuřice, cheddar  

Opera  smetana, mozzarella, špenát, kuřecí maso 179,- | 199,-1, 3, 7

Quattro Formaggi  179,- | 199,-1, 3, 7

Chicken special  179,- | 199,-1, 3, 7

smetana, pecorino, gorgonzola, Grana Padano, mozzarella  

rajčata, mozzarella, Grana Padano, prosciutto crudo, rukola, pesto

Sicario    199,-1, 3, 7

Napoletana  179,- | 199,-1, 3, 7

rajčata, mozzarella, šunka, Herkules, olivy, žampiony 

 28cm | 32cm

Salami  rajčata, mozzarella, Herkules 155,- | 179,- 1, 3, 7

Olomoucká rajčata, mozzarella, tvarůžky, cibule, slanina 155,- | 179,-1, 3, 7

Margherita  rajčata, mozzarella 139,- | 159,- 1, 3, 7

rajčata, mozzarella, kuřecí maso, cibule, kukuřice, cheddar  

Pizza Chefs  179,- | 199,-1, 3, 7

Hawai  smetana, mozzarella, dušená šunka, ananas 155,- | 179,-1, 3, 7

Diavola  rajčata, mozzarella, Ventricina, jalapeňo, cibule 155,- | 179,-1, 3, 7

Quattro Stagioni  155,- | 179,-1, 3, 7

Tonno  rajčata, mozzarella, tuňák, olivy, cibule 155,- | 179,-1, 3, 4, 7

Pulled pork pizza    199,-1, 3, 7

smetana, mozzarella, šunka, kukuřice, gorgonzola, pecorino,

Grana Padano

rajčata, mozzarella, ančovičky, čerstvá rajčata s bazalkou, olivy, česnek

Capricciosa  rajčata, mozzarella, šunka, žampiony 155,- | 179,-1, 3, 7

1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: 

pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut.

2. Korýši a výrobky z nich.

Zjednodušený seznam alergenů:

nebo 10 mg/l.

13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj.

8. Skořápkové plody, konkrétně: 

3. Vejce a výrobky z nich.

14. Měkkýši a výrobky z nich.

6. Sójové boby a výrobky z nich.

11. Sezamová semena a výrobky z nich.

mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy,  pekanové ořechy, 

12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg 

4. Ryby a výrobky z nich.

7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)

9. Celer a výrobky z něj.

para ořechy, pistácie a výrobky z nich.

5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich.

10. Hořčice a výrobky z ní.

Facebook: caffe.opera, Instagram: @caffe_opera_olomouc

Kontakty:
Caffe Opera

Horní náměstí 21, 779 00 Olomouc

Tel: 724 486 192, Email: opera.olomouc@gmail.com, Web: opera-caffe.cz

Nabízíme Vám přípravu rautů, cateringu, narozeninových oslav a večírků.

Všechny obrázky jsou ilustračního charakteru. 



Sušená vepřová panenka, švestková omáčka, salátek, domácí pečivo  129,-1

Námi marinovaný a uzený losos, medovo-hořčičná omáčka, domácí 

pečivo  139,-1, 4 , 7

Předkrmy:

Míchaná vejce se slaninou podávaná na rozpečeném toastu, 0,2 l fresh 

Snídaně:

1, 3, 7 99,- 

Hemenex (šunka s vejci), domácí kváskový chléb, 0,2 l fresh 

1, 3, 7 99,-

Vídeňské minipárečky s domácím kváskovým chlebem, 0,2 l fresh  

1, 10 109,-                

Snídaně podáváme do 10:30 a v neděli do 11:00.

1, 3, 7 99,-

Míchaná vejce s cibulí podávaná na rozpečeném toastu, 0,2 l fresh  

Smažený telecí řízek s bramborovým salátem  229,-1, 3, 7

Olomoucké tvarůžky s vařeným bramborem  189,- 1, 3, 7

Olomoucká česnečka  59,- 1, 7, 9

Hovězí vývar s masem a nudlemi  59,- 1, 9

Polévky:

Italská rajčatová polévka se sýrem Grana Padano  59,- 7

Svíčková na smetaně, houskový knedlík  179,-1, 3, 7, 9, 10

Konfitované kachní stehno v kmínovém sádle, jablečné červené zelí, 

bramborový knedlík, škvarky  219,-1, 3

Smažený sýr s hranolkami  179,-1, 3, 7

Tradiční české menu:

Vaječné omelety 

 a) se šunkou, 0,2l fresh  99,-1, 3

 b) se sýrem, 0,2l fresh  99,- 1, 3, 7

 c) se špenátem, 0,2 l fresh  99,-      1, 3

Vejce Benedikt- ztracené vejce podávané na rozpečené bulce se šunkou, 

přelité holandskou omáčkou, 0,2 l fresh    129,-1, 3, 7

Aglio olio e peperoncino –  olivový olej, česnek, čerstvé chilli, parmezán  

1, 3  129,-

Carbonara – guanciale, vejce, máslo, pepř, pecorino  159,-1, 3, 7

Tagliatelle

Bolognese – masové ragů, zelenina, rajčata, parmezán  159,-1, 3, 7

Salsiccia – italská klobása, rajčata, bílé víno, cibulka, olivový olej, parmezán 

Penne

Risotta:

Prosciutto e pomodori – parmská šunka, rajčata, olivový olej, cibulka, 

parmezán  159,-1, 3, 7

1, 3, 7 179,-

1, 3, 7, 12 159,-

Pasta-Domácí těstoviny:

Lasagne -  boloňské masové ragů, rajčatová omáčka s bazalkou, parmezán

Gamberetti peperoncino – krevety, česnek, čerstvé chilli máslo  189,-1, 3, 4, 7

Penne con pollo e spinaci – Domácí penne s kuřecím masem, špenát, 

smetana, parmezán  159,-1, 3, 7

,, Všechny těstoviny jsou naší vlastní výroby“

Spaghetti

Risotto Gamberetti di zafferano – arborio, bílé víno, krevety, šafrán, salátek    

1, 4, 7, 12  199,-

Risotto di Manzo – arborio, hovězí flank steak, jarní cibulka, žampiony, 

červené víno, parmezán  189,-1, 7, 12

Risotto con Funghi – arborio, hřiby, bílé víno, petrželka, parmezán, rukola  

1, 7, 12  159,-

Tortilla s trhaným vepřovým masem, cheddarem a BBQ omáčkou, 

hranolky  189,-1, 3, 7

Saláty:

Caesar salát s kuřecím masem trhané saláty, ančovičky, krutony, 

parmezán, dijónská majonéza, kuřecí prsa  169,-1, 3, 7

Farmářský sýr - sýr, uzená slanina, mesculin salát, cherry rajče, ocet z 

lesního ovoce, chlebový chips Red Bread  159,-1, 3, 7

Salát s grilovaným camembertem, rozpečená bagetka  179,-1, 7

Dětská jídla:

Spaghetti Milano domácí pasta, rajčata, parmezán, dušená šunka  80,-

Caesar salát trhané saláty, ančovičky, krutony, parmezán, dijónská 

majonéza  149,-1, 3, 7 

Tortilla s kuřecím masem a jogurtovým dipem, hranolky  189,-1, 3, 7

Tortilly:

  1, 3, 7

Pizza Prosciutto cotto rajčata, mozzarella, dušená šunka                           155,-
1, 3, 7 

Kuřecí řízek s bramborovou kaší 80,-1, 3, 7 

1a, 3 99,-

Domácí tyčinky pečené v kamenné pizza peci s bazalkovým pestem

  89,-1a, 3, 8

Něco k pivu a vínu:

Domácí tyčinky pečené v kamenné pizza peci s prosciuttem 

Pizza chléb s GRANA PADANO nebo česnekem  119,-1a, 3, 7


