
Aktuálně u nás v restauraci prodej jídel přes "okénko" jako jídlo s sebou. 
Objednávky na tel. 530 501 986 

Jídlo si také můžete nechat přivézt k vám domů nebo do firmy. 
Možnost rozvozu 10:30 - 20:00hod. 

Doprava v okolí cca 5km zdarma. Přijímáme karty, hotovost, stravenky

VYUŽÍJTE AKCE NA PIZZU 3 + 1 ZDARMA

0,33l Polévka dle denní nabídky  30 Kč

200g Smažený kuřecí řízek 135 Kč

200g Smažený vepřový řízek 135 Kč

200g Smažený krůtí řízek 155 Kč

200g Kuřecí prsa v bramboráku 185 Kč

100g Hermelín v bramboráku 145 Kč

200g Kuřecí prsní steak s grilovanou zeleninou 175 Kč

200g Grilovaný filet z lososa s grilovanou zeleninou 255 Kč

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

200g Vepřová panenka se smetanovo - petrželkovou omáčkou 225 Kč

300g Dřevorubecký steak z krkovičky s červenou cibulí, klobásou a hermelínem 190 Kč

¼  750g Pečená husa se zelím, variace knedlíků s opečenou cibulkou 259 Kč

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

1kg Prkno plné řízků (vepřové a kuřecí řízky) steril. okurek, beraní rohy, chléb 390 Kč

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

PŘÍLOHY

200g Vařené brambory 38 Kč

200g Šťouchané brambory s cibulkou 42 Kč

200g Hranolky 40 Kč

200g Steakové hranolky 45 Kč

200g Americké brambory 40 Kč

200g Americké brambory s česnekem 43 Kč

250g Cheddarové americké brambory se smetanou,
cibulkou a anglickou slaninou 85 Kč



50g BBQ omáčka 35 Kč

50g Kečup 25 Kč

50g Tatarská omáčka 30 Kč

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.

PIZZA ( 3 + 1 zdarma )

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

SALÁTY

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)

TĚSTOVINY

Spaghetti Aglio olio e peperoncino 140 Kč
(plátky česneku, bylinkové pesto, parmezán, olivový olej, jalapeños papričky)

Spaghetti Carbonara 
(vejce, italská pancetta, parmezán) 175 Kč

Spaghetti Bolognese 
(hovězí maso, drcená rajčata, bylinky, parmezán) 175 Kč

menu box 5 Kč
pizza krabice 10 Kč

doprava zdarma, nad 5km 80 Kč


