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NEVARTE -VEZEME

ROZVOZ - DELIVERY

Praha 6 
Na valech 16      
www.500restaurant.cz ☎ 724 10 20 30

PIZZA 
PASTA

ROZVOZ JÍDEL
STRUČNÁ PRAVIDLA
Rozvážíme každý den , ve všední dny (11:30 - 22:30)  
o víkendech (12:00 - 22:30) v okolí Prahy 1,5,6,7.  
Čas poslední objednávky je 22:30 hod. Objednávejte, 
prosíme pomocí čísel, která jsou uvedena na letá-
cích, nebo v nabídce na internetu. Nadiktujte adresu 
doručení, Vaše jméno a telefonní číslo, obsluha Vám 
zopakuje objednávku a sdělí přibližný čas doručení.

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

50 Kč NEBO OBJEDNÁVKA  
NAD 300 Kč DARMA:
Hradčany, Letná, Dejvice, Bubeneč,  
Malá Strana, Staré Město, Josefov

50 Kč NEBO OBJEDNÁVKA  
NAD 500 Kč ZDARMA:
Holešovice, Bílá Hora, Veleslavín, Petřiny,  
Střešovice, Břevnov, Hanspaulka, Smíchov

80 Kč NEBO OBJEDNÁVKA  
NAD 800 Kč ZDARMA: 
MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA  
400 Kč BEZ DOPRAVY
Košíře, Troja, Bohnice, Barrandov, Motol,  
Hlubočepy ostatní pražské čtvrti - ceny  
vám sdělíme při objednávce

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

REKLAMACE
Urgentní na telefon 724 10 20 30, vyžádejte si  
managera, ty co snesou odkladu pište prosím  
na: info@500restaurant.cz

Váš názor nás zajímá,
pokud si po snědení objednaného jídla najdete  
2 minuty čas a napíšete nám, jak Vám chutnalo,  
ale i případně nechutnalo, budeme velice rádi.

16.  GIOVANNI  New  145  229  
 smetana, mozzarella, slanina, špenát,  
 česnek, drcený pepř   
 cream sauce, mozzarella, bacon, spinach,  
 garlic, crushed peppercorn 

17.  DIAVOLA  165  275  
 rajčata, mozzarella, gorgonzola, neapolský  
 pikantní salám   
 tomato sauce, mozzarella, gorgonzola,  
 spicy salami from naples

18.  PIPPO  New  175  285  
 smetana, mozzarella, tyrolský špek, 
 pecorinno, hříbky a lanýžový olej  
 cream, mozzarella, tirol speck, pecorino,  
 boletus mushrooms and truffle oil 

19.  CAPRA New  175  285  
 smetana, mozzarella, kozí sýr, pistácie, 
 balsamikové cibulky, rukola a lanýžový med   
 cream, mozzarella, goat cheese, pistachios,  
 balsamic onions, arugula & truffle honey  

NÁPOJE - DRINKS 
301. PEPSI, PEPSI LIGHT,  
 MIRINDA, 7UP. 0,5 L    35
303 Gambrinus pivo 0,3 L   35

308.  VÍNO ITÁLIE: CHARDONNAY,  
MONTEPULCIANO 1,5 L   290 
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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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SCHOVÁVEJTE SI 
ÚČTENKY, ZÍSKÁTE10% 

SLEVU
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 uchá-

zíte o tuto bonusovou 

slevu a dále prosíme 

nahlaste výši částky 

součtu předešlých  

objednávek.
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NA VALECH

DEJVICKÁ

HRADČANSKÁ

FRIENDS  
GIALLOROSSA  
NAVŠTIVTE  
NAŠE POBOBOČKY: 
RESTAURACE - TAKE AWAY - Jakubská 2, Praha 1
TAKE AWAY - Vinohradská 66, Praha 3

VÍCE NA  
WWW.GIALLOROSSA.CZ



  Pizza dále / Also Pizza

7.  TONNATA  139  209 
 rajčata, mozzarella, tuňák, olivy, cibule   
 tomato sauce, mozzarella, tuna, onions, olives 

8. PATATA 135  199  
 smetana, mozzarella , anglická slanina,  
 brambory a rozmarýn  
 cream sauce, mozzarella, english bacon,  
 potatoes and rosemary 

9.  ST. JACOBO  New  139  209  
 rajčata, mozzarella, slanina,  
 uzený sýr, vejce, drcený pepř, česnek   
 tomato sauce, mozzarella, bacon, smoked  
 cheese, egg, crushed peppercorn, garlic 

10.  NO: 10  135  209  
 rajčata, mozzarella, salám, slanina,  
 žampiony   
 tomato sauce, mozzarella, salami, bacon,  
 mushrooms 

11.  MIA  149  229  
 rajčata, mozzarella, parmská šunka, rukola  
 tomato sauce, mozzarella, parma ham, rucola  

12.  AL PA’O  New  155  229  
 rajčata, mozzarella, salsiccia,  
 hříbky, rukola   
 tomato sauce, mozzarella, salsiccia  
 (pork meat) sausage, boletus mushrooms,  
 rucola salad 

13.  BANDIERA  135  199  
 smetana, mozzarella, pečená  
 minirajčátka, rukola, parmazán    
 cream sauce, mozzarella, roasted cherry  
 tomatoes, rucola salad, parmigiano 

14.  4 STAGIONI   135  209  
 rajčata, mozzarella, salsiccia, žampiony,  
 artyčoky, olivy, vejce    
 tomato sauce, cheese, salsiccia (pork meat)  
 sausage, mushrooms, artichokes, olives, egg

15.  BOMBAY  135  209  
 smetana, mozzarella, kuřecí maso, ananas,  
 kari koření, čerstvé chilli papričky   
 cream sauce, mozzarella, chicken, pineapple,  
 curry and fresh chilli 

PŘEDKRMY A SALÁTY
STARTERS AND SALADS 

S1.  BOCHÁNKY    25 
 s mozzarellou /mozzarella buns 

S2.  CAESAR    139 
 římský salát s originálním dressingem,  
 vejcem, parmazánovými krutony, pancettou,  
 grilovanými kuřecími prsy a parmazánem 
 romaine lettuce with original dressing,  
 egg, parmesan croutons, pancetta, grilled 
 chicken breast and parmesan cheese

S3.  COLESLAW    39
 Na výběr máme i další čerstvé saláty, které  
nepravidelně obměňujeme, obsluha Vám sdělí do  
telefonu druh, který je momentálně k dispozici.

The choice we have also fresh salads that we change 
irregularly, the staff will tell you  
on the phone ype that is currently available.

S4.  ČERNÉ OLIVY    35 
 nakládané s česnekem a rozmarýnem  
 black olives pickled with garlic and rosemary 

S5.  GRILOVANÁ  
 STŘEDOZEMNÍ ZELENINA    89 
 grilled mediterranean vegetables

S6.  PEČENÁ ČERVENÁ ŘEPA      79  
 s extra panenským olivovým olejem,  
 piniemi, rukolou a sýrem fetaki 
 roasted red beets with virgin olive oil,  
 pine nuts ,rucola and feta cheese

S7.  TOMATOVÁ POLÉVKA    45  
 nebo dle denní nabídky  
 tomato soup or soup of the day  

S8.  PIZZA CHLÉB  s česnekem / garlic bread  20 

PASTA 
Na výběr máme čerstvé těstoviny, které nepravidelně  
obměňujeme, obsluha Vám sdělí do telefonu druh, 
který je momentálně k dispozici.

   The choice we have fresh pasta that we change  
irregularly, the staff will tell you on the  
phone type that is currently available. 

P1.  AGLIO, OLIO E PEPERONCINO    109  
 s česnekem, chilli a panenským  
 olivovým olejem  
 with extra virgin olive oil, sauteed  
 fresh chillies and slices of garlic

P2.  CON RUCOLA  
 E PROSCIUTTO CRUDO    139  
 s parmskou šunkou, rukolou  
 a čerstvými chilli  
 with garlic, olive oil, prosciutto crudo, 
 rucola salad, and fresh chillies

P3.  POMODORO E MOZZARELLA    119  
 rajčatová omáčka s mozzarellou a čerstvou  
 bazalkou  
 tomato sauce with mozzarella and fresh basil 

P4.  TONNO    129  
 rajčatová omáčka s tuňákem, olivami,  
 sušenými rajčátky a bazalkovým pestem   
 tomato sauce with tuna, olives and capres 

P5.  BOLOGNESE    115  
 omáčka z rajčat a hovězího masa  
 tomato sauce with ground beef meat 

P6.  POLLO E FUNGHI        125  
 smetanová omáčka s čerstvými žampiony  
 a kuřecím masem   
 cream sauce with fresh mushrooms and chicken

RISOTTO 
R1.  RISOTTO AI PORCINI  
 E PROSCIUTTO CRUDO    145  
 s hříbky a parmskou šunkou   
 with boletus mushrooms and prosciutto crudo 

BURGER 
B1.  SUPABUGA 500     209 
 z top hovězího s BBQ omáčkou, opečenou  
 pancettou, chedarem, smaženými cibulovými 
 kroužky, plátkem rajčete,  okurky, křehkým  
 salátem, pečenou řepou, se salátem  Coleslaw  
 a Belgickými hranolky   
 with Belgian french fries and Coleslaw salad, 
 bacon,  chedar, BBQ sauce, pickled, lettuce,  
 tomato and sauteed onion rigs

SLADKÉ - DESSERTS 

D1. TIRAMISU     55

                    PIZZA      31cm  45cm
1.  BURRATA  175  285  
 rajčata, čerstvá burrata (sýr vyrobený  
 z mozzarelly  a smetany), pečená cherry rajčátka 
 extra panenský olivový olej, čerstvá bazalka   
 roasted cherry tomatoes, fresh burrata (cheese,  
 made from mozzarella and cream),extra virgin  
 olive oil, fresh basil

2.  NAPOLETANA  129  199  
 rajčata, mozzarella, ančovičky, bazalka   
 tomato sauce, mozzarella, anchovies, basil

3.  COTTO E FUNGHI  New  139  199 
 rajčata, mozzarella, šunka, žampiony   
 tomato sauce, mozzarella, ham, mushrooms

4.  RAGU   New  139  209  
 rajčata, mozzarella, hovězí maso, feta, rukola   
 tomato sauce, mozzarella, ground beef, feta, 
 arugula 

5.  VEGETARIANA  139  209  
 rajčata, mozzarella, žampiony, cuketa,  
 paprika, lilek, olivy  
 tomato sauce, mozzarella, mushrooms,  
 zucchini, pepper, aubergine, olives 

6.  4 FORMAGGI  New  139  209  
 smetana, mozzarella, gorgonzola,  
 parmazán, uzený sýr   
 cream, mozzarella, gorgonzola, smoked  
 cheese, parmigiano 
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