
jídelní
a nápojový

lís tek



Předkrmy

50 g  Prosciutto se žlutým melounem, bylinková bagetka 115 Kč

80g  Hovězí Carpaccio - marinované tence krájené plátky hovězí  
 svíčkové podávané za studena  s parmezánem, rukolou,  
 olivovým olejem, limetkou a bylinkovou bagetkou  145 Kč

100g  Zvěřinová paštika, brusinky, opečené toasty 75 Kč

60g  Grilovaný Oštiepok, variace listových salátů s cherry rajčaty,  
 slunečnicovými semínky a brusinkami, opečené toasty 115 Kč

100g  Grilovaný hermelín v anglické slanině na listovém salátu,  
 brusinky, pizza chléb 115 Kč
 

Polévky

0,33l  Silný hovězí vývar s masem a nudlemi, pečivo  55 Kč
 
0,33l  Česneková polévka s vejcem, šunkou, sýrem a chlebovými krutony 55 Kč

0,33l  Dle denní nabídky, pečivo 55 Kč

Česká klasika 

180g  Moravský vrabec s kysaným zelím a bramborovými knedlíky  
 s opečenou cibulkou  149 Kč

180g  Hovězí svíčková na smetaně s brusinkami a houskovými knedlíky  169 Kč

500g  Staročeská pečená kachna s červeným a bílým zelím,  
 variace knedlíků s opečenou cibulkou  179 Kč

Ceny jsou smluvní. Uváděné váhy pokrmů jsou v syrovém stavu.

Vážení zákazníci, pokud Vám nebude předložen účet z pokladny, jste našimi hosty.



Steaky

200g  Hovězí steak z pravé svíčkové v anglické slanině  
 s omáčkou demi glace 330 Kč

200g  Hovězí Pfeffersteak z pravé svíčkové, jemná smetanovo pepřová  
 omáčka z barevného pepře nakládaného v ginu  330 Kč

200g  Hovězí steak z pravé svíčkové s cukrovým hráškem  
 a baby karotkou na másle 330 Kč

200g  Filovaný hovězí Flank steak (šťavnatý steak z partie pupku)  
 s restovanými žampiony na másle  230 Kč

300g  Dřevorubecký steak z krkovičky s červenou cibulí,  
 klobásou a hermelínem 190 Kč
 
300g  Grilovaná vepřová krkovička s restovanými fazolovými lusky 190 Kč 

200g  Vepřový Tenderloin steak /vepřová panenka připravena  
 metodou sous - vide/ s grilovanou cuketou 235 Kč

200g  US Duroc steak – vyzrálá vepřová kotleta bez kosti  
 se sázeným vejcem a slaninovým chipsem  190 Kč

200g  US Duroc steak – vyzrálá vepřová kotleta bez kosti,  
 jemná smetanovo pepřová omáčka z barevného pepře  
 nakládaného v ginu, vídeňská cibulka  190 Kč

200g  Kuřecí prsní steak s grilovanou zeleninou  175 Kč

200g  Krůtí prsní steak se zauzeným bylinkovým máslem 180 Kč

Všechny hovězí steaky připravujeme na stupeň propečení MEDIUM  
(růžový, středně propečený), pokud si nepřejete jinak.

Ceny jsou smluvní. Uváděné váhy pokrmů jsou v syrovém stavu.

Vážení zákazníci, pokud Vám nebude předložen účet z pokladny, jste našimi hosty.



Speciality
200g  Váleček z vepřové panenky pečený v domácí šunce  
 s dijonskou omáčkou 225 Kč

200g  Filovaná vepřová panenka pečená v sezamu  
 se švestkovou omáčkou 225 Kč

200g  Grilované špalíčky z vepřové panenky obalené pancettou  
 s omáčkou demi glace  245 Kč

1kg  Pečená vepřová žebra, ¼ rozpečeného chleba  
 (křen, hořčice, lutěnice, okurek, beraní rohy)  279 Kč

1ks  (cca 2kg) Pečené vepřové koleno, ¼ rozpečeného chleba  
 (křen, hořčice, lutěnice, okurek, beraní rohy)  339 Kč

8ks  Grilované kuřecí paličky, BBQ omáčka, pečivo   185 Kč 

1kg  Prkno plné řízků (vepřové a kuřecí řízky), pečivo 390 Kč

150g  Tatarský hovězí biftek s topinkami (4 ks) 249 Kč

900g  Variace steaků (pravá hovězí svíčková, hovězí Flank steak,  
 vepřový US Duroc steak, vepřová krkovička, červená cibule,  
 lutěnice, hořčice, kozí rohy) 829 Kč

Ryby 
200g  Grilovaný filet z lososa s grilovanou zeleninou 255 Kč 

200g  Grilovaný filet z lososa se zauzeným bylinkovým máslem 255 Kč

Ceny jsou smluvní. Uváděné váhy pokrmů jsou v syrovém stavu.

Vážení zákazníci, pokud Vám nebude předložen účet z pokladny, jste našimi hosty.



Drůbeží maso 

200g  Kuřecí medailonky s pečenou anglickou slaninou,  
 gratinované hermelínem  185 Kč
 
200g  Smažený kuřecí řízek „Cordon bleu“ plněný šunkou a sýrem  165 Kč
 
200g  Smažený kuřecí řízek 135 Kč 

200g  Smažený krůtí řízek 155 Kč

Vepřové maso 

200g  Vepřová panenka se smetanovo - petrželkovou omáčkou  225 Kč 

200g  Smažený vepřový řízek  135 Kč 

200g  Česnekové řízečky z vepřové panenky  199 Kč

200g  Pikantní nudličky z vepřové kotletky Duroc s chilli papričkami,  
 kapií, cibulí a česnekem 190 Kč 

Ceny jsou smluvní. Samotné přílohy nepodáváme. Uváděné váhy pokrmů jsou v syrovém stavu.

Vážení zákazníci, pokud Vám nebude předložen účet z pokladny, jste našimi hosty.



BURGERY
Cheese Burger  189 Kč
200 gramů šťavnatého hovězího masa s extra porcí anglického sýru cheddar  
spolu s plátky rajčete, nakládanou okurkou, ledovým salátem, červenou cibulkou  
a majonézou. Vše v sezamové bulce a k tomu steakové hranolky s česnekovou  
majonézou. 
 
Bacon Burger  189 Kč
200 gramů šťavnatého hovězího masa s extra porcí anglické slaniny  
a anglickým cheddarem spolu s plátky rajčete, nakládanou okurkou,  
vídeňskou cibulkou, ledovým salátem v sezamové bulce. K tomu steakové 
hranolky s dijonskou majonézou.  

Chilli Burger  189 Kč
200 gramů šťavnatého hovězího masa s papričkami jalapeños, česnekovou  
majonézou, červenou cibulí,  opečenou slaninou, plátky rajčete, ledovým salátem.  
Vše v sezamové bulce a k tomu steakové  hranolky s česnekovou majonézou. 
 
BBQ Burger  189 Kč
200 gramů šťavnatého hovězího masa s vídeňskou cibulkou spolu  
s kouřovou BBQ omáčkou,  nakládanou okurkou, plátky rajčete a listy ledového salátu. 
Vše v sezamové bulce a k tomu steakové hranolky s česnekovou majonézou. 
 
Cheriff Burger  189 Kč
200 gramů šťavnatého hovězího masa s volským okem a domácí opečenou  
šunkou, vídeňskou cibulkou, plátky rajčete, ledovým salátem, v sezamové bulce  
a k tomu steakové hranolky s dijonskou majonézou. 

Lososový Burger  189 Kč
150 gramů masa z lososa s bazalkovo limetkovou majonézou, červenou cibulí,  
ledovým salátem s čerstvými rajčaty. Vše v sezamové bulce a k tomu steakové  
hranolky s bazalkovou majonézou  

Všechny burgery lze připravit i ve variantě DOUBLE BURGER za příplatek 90 Kč. 

Dle Vaší chuti si můžete přiobjednat další přísady: 
50g  anglický sýr cheddar 25 Kč
1ks  sázené vejce 20 Kč
50g  opečená slanina 25 Kč 
50g  BBQ omáčka 20 Kč
25g  vídeňská cibulka 25 Kč
50g  nakládaná okurka 20 Kč

Ceny jsou smluvní. Uváděné váhy pokrmů jsou v syrovém stavu.

Vážení zákazníci, pokud Vám nebude předložen účet z pokladny, jste našimi hosty.



Jídla v bramboráku 
200g  Kuřecí prsa v bramboráku 185 Kč
200g  Vepřový „ONDRÁŠ“  185 Kč
100g  Hermelín v bramboráku 145 Kč

 
Bezmasá jídla
350g  Celerové krokety se žampionovým ragú 145 Kč
100g  Smažený sýr 110 Kč
100g  Smažený hermelín  110 Kč
150g  Smažené žampiony 110 Kč 

Dětské jídlo
100g  Smažený kuřecí řízek, vařené brambory 110 Kč 
100g  Kuřecí prsa na grilu, hranolky, kečup 110 Kč
200g  Spaghetti Bambini – šunka, rajčatová omáčka, sýr  110 Kč
50g  Smažený sýr, vařené brambory 110 Kč

K pivu a vínu
70g  Pražené mandle 69 Kč
100g  Domácí bramborové chipsy s česnekovým dipem 69 Kč
80g  Škvarková pomazánka, chléb 79 Kč
200g  Pivní sláma s teplou sýrovou omáčkou 79 Kč
1ks  Topinka s pikantní masovou směsí sypaná sýrem 95 Kč
1ks  Grilovaná klobása, křen, hořčice, pečivo  85 Kč
500g  Sýrové prkno, pečivo 199 Kč
500g  Uzenářské prkno, pečivo 199 Kč

Nakládané a zavařené speciality
1ks  Nakládaný utopenec se zelím a zeleninou, chléb 79 Kč
1ks  Nakládaný hermelín s kozími rohy, feferony, cibulí a česnekem,  
 chléb 89 Kč
150g  Variace nakládaných sýrů se sušenými švestkami,  
 vlašskými ořechy a cibulí, chléb 99 Kč

Ceny jsou smluvní. Uváděné váhy pokrmů jsou v syrovém stavu.

Vážení zákazníci, pokud Vám nebude předložen účet z pokladny, jste našimi hosty.



Přílohy
250g  Cheddarové americké brambory se smetanou,  
 cibulkou a anglickou slaninou 85 Kč
200g  Dušená rýže 38 Kč
200g  Vařené brambory 38 Kč
200g  Šťouchané brambory s cibulkou  42 Kč
200g  Hranolky 40 Kč
200g  Steakové hranolky 45 Kč
200g  Opékané brambory  39 Kč
200g  Opékané brambory s česnekem 42 Kč
200g  Americké brambory 40 Kč
200g  Americké brambory s česnekem 43 Kč
200g  Restované fazolové lusky s anglickou slaninou 69 Kč
200g  Grilovaná čerstvá zelenina (červená cibule, lilek, cuketa, paprika) 85 Kč
4ks  Domácí bramboráčky 49 Kč
1ks  Košík pečiva 40 Kč
1ks  Rozpečená bageta s bylinkovým máslem  45 Kč
3ks  Topinky s česnekem 45 Kč

Omáčky
50g  Sýrová omáčka 49 Kč
50g  Pepřová omáčka z  barevného pepře nakládaného v ginu 49 Kč
50g  Bylinkový dresink 30 Kč
50g  Česnekový dresink 30 Kč
50g  Dijonský dresink 30 Kč
50g  Domácí lutěnice 30 Kč
50g  BBQ omáčka 35 Kč
50g  Kečup 25 Kč
50g  Tatarská omáčka 30 Kč

Dezerty
100g  Domácí cheesecake s jahodovou omáčkou 69 Kč 
100g  Domácí čokoládový dort se šlehačkou 69 Kč
1 ks  Zmrzlinový pohár s ovocem, šlehačkou a čokoládou 85 Kč
 (3 x kopeček zmrzliny, 50g ovoce)

 

Ceny jsou smluvní. Uváděné váhy pokrmů jsou v syrovém stavu.

Vážení zákazníci, pokud Vám nebude předložen účet z pokladny, jste našimi hosty.



PIZZA
1.  Pizza Panne zapečená parmezánem (pizza chléb, parmezán, bylinkové pesto)  79 Kč
2.  Margherita (tomato, mozzarella, olivový olej, čerstvá bazalka)  120 Kč
3.  Prosciutto Crudo (tomato, mozzarella, prosciutto)  165Kč
4.  Prosciutto Crudo e funghi (tomato, mozzarella, žampiony, prosciutto)  169 Kč
5.  Mexicana (tomato, sýr, salám, čerstvá paprika, kukuřice, jalapeños papričky)  165 Kč
6.  Americana (smetana, mozzarella, italská pancetta, žampiony, kukuřice)  175 Kč
7.  Capriccioza (tomato, sýr, šunka, žampiony, artyčoky, olivy, ančovičky)  169Kč
8.  Broccoli Pollo (smetana, mozzarella, brokolice, kuřecí maso, parmezán)  169 Kč
9.  Vegetariana (tomato, mozzarella, čerstvá rajčata, paprika, kukuřice, žampiony, parmezán)  150 Kč
10.  Diavola (tomato, mozzarella, italská pancetta, cibule, jalapeños papričky) 165 Kč
11.  Bosio (smetana, mozzarella, jalapeños papričky, prosciutto) 165 Kč
12.  Juliano (tomato, mozzarella, olivy, cibule, prosciutto)  165 Kč
13.  Greece (smetana, mozzarella, špenát, balkánský sýr, medailonky z vepř. panenky)  168 Kč
14.  Al salmone (smetana, mozzarella, losos, olivy, bazalka)  170 Kč
15.  Tonno (tomato, sýr, tuňák, cibule, olivy, vejce)  165 Kč
16.  Pollo (tomato, sýr, špenát, niva, kuřecí maso)  155 Kč
17.  Bombay (smetana, mozzarella, kuřecí maso, jalapeños papričky)  160 Kč
18.  Giovanni (smetana, mozzarella, italská pancetta, špenát, plátky česneku)  169 Kč
19.  Šunková (tomato, sýr eidam, šunka)  149 Kč
20.  Slaninová (tomato, sýr eidam, anglická slanina)  149 Kč
21.  Salámová (tomato, sýr eidam, salám)  149 Kč
22.  Quattro Salami (tomato, mozzarella, italská pancetta, šunka, ventricina, klobása)  175 Kč
23.  Sýrová (tomato, sýr eidam)  149 Kč
24.  Hawai (smetana, sýr eidam, šunka, ananas)  159 Kč
25.  Čtyři druhy sýru (tomato, sýr eidam, niva, uzený sýr, hermelín)  170 Kč
26.  Capo (tomato, sýr eidam, angl. slanina, cibule, žampiony, klobása, jalapeños papričky)  175 Kč
27.  Vavřinec (smetana, sýr eidam, špenát, kuřecí maso, vejce, česnek)  175 Kč
28.  Provenciale (tomato, sýr eidam, slanina, šunka, kukuřice, kozí rohy)  149 Kč
29.  Merate (smetana, sýr eidam, šunka, ananas, hermelín, brusinky)  175 Kč
30.  Carbonara (smetana, mozzarella, italská pancetta, vejce, rukola)  175 Kč

Přísady na pizzu:
plněný okraj eidamem 45 Kč
plněný okraj debrecínským párkem  45 Kč
50g šunka, salám, slanina, eidam, mozzarella, olivy, žampiony, brokolice,  
kukuřice, hermelín, niva, balkánský sýr, cibule, špenát, klobása, uzený sýr,  
ananas, rajče, paprika artyčoky (15g), vejce (1ks), jalapeños (30g)  30 Kč
50g losos, parmská šunka, kuřecí prsa, italská pancetta, tuňák, vepř. panenka  50 Kč
krabice na pizzu  10 Kč
 

Ceny jsou smluvní. Uváděné váhy pokrmů jsou v syrovém stavu.

Vážení zákazníci, pokud Vám nebude předložen účet z pokladny, jste našimi hosty.



Čerstvě vařené těstoviny a Gnocchi

200g Penne, Tagliatelle, Spaghetti, Gnocchi u všech omáček váha masa 100g
Spaghetti  45 Kč
Penne   45 Kč
Tagliatelle  45 Kč
Gnocchi  45 Kč

Omáčky k těstovinám a nokům, dle Vašeho výběru:

Aglio olio e peperoncino  95 Kč
(plátky česneku, bylinkové pesto, parmezán, olivový olej, jalapeños papričky)
 
Alfredo (kuřecí maso, smetana, cibulka) 120 Kč

Carbonara (vejce, italská pancetta, parmezán)  130 Kč

Bolognese (hovězí maso, drcená rajčata, bylinky, parmezán)  130 Kč

Trentino (kuřecí maso, niva, cuketa, česnek, chilli)  125 Kč

Montanara (vepřová panenka, hříbky, smetana, slanina, parmezán)  140 Kč

Con spinaci e Pollo (kuřecí maso, smetanový špenát, česnek)  125 Kč

Ravenna  130 Kč
(kuřecí maso, bazalkové pesto, vlašské ořechy, parmezán, česnek, olivový olej)  

Avelino (losos, smetana, cherry rajče, kopr)  150 Kč

Pomodoro Fresco  135 Kč
(vepřová panenka, česnek, bazalka, rajčatová omáčka, rajčata, cibule, parmezán)  

Ceny jsou smluvní. Uváděné váhy pokrmů jsou v syrovém stavu.

Vážení zákazníci, pokud Vám nebude předložen účet z pokladny, jste našimi hosty.



Saláty

200g  Caprese (rajčata, mozzarella, bazalka, olivový olej) 89 Kč
 
300g  Caprese Royal  135 Kč
 (rajčata, mozzarella, prosciutto, bazalka, kapary, parmezán) 

300g  Šopský salát (zelenina, balkánský sýr) 95Kč
 
300g  Řecký salát (zelenina, balkánský sýr, olivy, červená cibule) 99 Kč

400g  Zeleninový salát s kuřecím plátkem sypaný parmazánem  145 Kč

400g  Chef salát s kuřecím masem  165 Kč
 (kuřecí filet se sázeným vejcem na listovém salátě,  rajčata, 
 okurek, červená cibule, bylinkový dresink) 

300g  Salát „Vavřál“  185 Kč 
 (listový salát, cherry rajčata, žlutý meloun, prosciutto, grilované kuřecí  
 nudličky,  parmezán, bylinkový dresink) 

400g  Caesar salát s kuřecím masem  185 Kč 
 (kuřecí prsíčka, římský salát se zálivkou z rozšlehaného vejce,   
 olivového oleje, šťávy z limetky, ančoviček a worcestrové omáčky,  
 parmezán, česnekové krutony)  

350g  Zeleninový salát s mozzarellou a kuřecím masem  165 Kč
 (listový salát, okurka, rajče, paprika, grilované kuřecí nudličky, 
 mozzarella, olivový olej, bazalkové pesto) 

180g  Rajčatový salát  49 Kč
 (rajčata, červená cibule, sladkokyselý nálev, olivový olej)   

180g  Okurkový salát, sladkokyselý nálev  49 Kč

120g  Listový salát s opečenou slaninou  55 Kč

Ceny jsou smluvní. Uváděné váhy pokrmů jsou v syrovém stavu.

Vážení zákazníci, pokud Vám nebude předložen účet z pokladny, jste našimi hosty.


