
MENU



Předkrmy / Starters

50g  Prosciutto se žlutým melounem, bylinková bagetka 95 Kč
50g  Prosciutto with yellow melon, herb baguette 95 CZK

80g  Hovězí Carpaccio - marinované tence krájené plátky  
 hovězí svíčkové podávané za studena s parmezánem, rukolou,  
 olivovým olejem, limetkou a bylinkovou bagetkou  145 Kč
80g Beef Carpaccio - marinated thinn slices of beef tenderloin  
 served cold with parmesan cheese, rucola, olive oil,  
 lime and herb baguette 145 CZK

100g Zvěřinová paštika, brusinky, opečené toasty 75 Kč
100g Pasty of venison, cranberries, toasts 75 CZK

60g Grilovaný Oštiepok, variace listových salátů s cherry rajčaty,  
 slunečnicovými semínky a brusinkami, opečené toasty 95 Kč
60g Grilled Oštiepok (sheepish cheese), different kinds of lettuce  
 with cherry tomatoes, sunflower seeds and cranberries, toasts 95 CZK

100g Grilovaný hermelín v anglické slanině na listovém salátu,  
 brusinky, pizza chléb 115 Kč
100g Grilled camembert in English bacon on lettuce, cranberries,  
 pizza bread 115 CZK
 

Polévky / Soups

0,33l  Silný hovězí vývar s masem a nudlemi, pečivo  55 Kč 
0,33l  Strong beef broth with meat and noodles, pastry 55 CZK

0,33l  Česneková polévka s vejcem, šunkou, sýrem a chlebovými krutony 55 Kč
0,33l  Garlic soup with egg, ham, cheese and bread croutons 55 CZK

0,33l  Dle denní nabídky, pečivo 55 Kč
0,33l  Soup of the day, pastry 55 CZK

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

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



Steaky / Steaks
200g  Hovězí steak z pravé svíčkové v angl. slanině s omáčkou demi glace 330 Kč
200g  Beef steak of tenderloin in English bacon with demi glace sauce 330 CZK

200g  Hovězí Pfeffersteak z pravé svíčkové, jemná smetanovo pepřová  
 omáčka z barevného pepře nakládaného v ginu  330 Kč
200g  Beef feffersteak of tenderloin, fine creamy pepper sauce  
 from colored pepper marinated in gin 330 CZK

200g  Hovězí steak z pravé svíčkové s cukrovým hráškem a baby karotkou  
 na másle 330 Kč
200g  Beef steak of tenderloin with sugar peas and baby carrot on butter 330 CZK

200g  Filovaný hovězí Flank steak (šťavnatý steak z partie pupku)  
 s restovanými žampiony na másle  230 Kč
200g  Filled beef Flank steak with roasted champignons on butter 230 CZK

300g  Dřevorubecký steak z krkovičky s červ. cibulí, klobásou a hermelínem 190 Kč 
300g  Grilled steak of pork neck with red onion, sausage and camembert 190 CZK

300g  Grilovaná vepřová krkovička s restovanými fazolovými lusky 190 Kč 
300g  Grilled pork neck with roasted bean pods 190 CZK

200g  Vepřový Tenderloin steak /vepřová panenka připravena metodou  
 sous - vide/ s grilovanou  cuketou 235 Kč
200g  Pork Tenderloin steak /pork tenderloin prepared  
 with sous – vide method / with  grilled courgette 235 CZK

200g US Duroc steak – vyzrálá vepřová kotleta bez kosti se sázeným  
 vejcem a slaninovým chipsem  190 Kč
200g US Duroc steak - matured pork chop without bone with fried egg  
 and bacon chips 190 CZK

200g US Duroc steak – vyzrálá vepř. kotleta bez kosti, jemná smetanovo  
 pepřová om. z barev. pepře nakládaného v ginu, vídeňská cibulka  190 Kč
200g US Duroc steak - mature pork chop without bone, fine cream sauce  
 from colored pepper marinated in gin, Viennese onion 190 CZK

200g Kuřecí prsní steak s grilovanou zeleninou  175 Kč
200g Chicken breast steak with grilled vegetable 175 CZK

200g Krůtí prsní steak se zauzeným bylinkovým máslem 180 Kč
200g Turkey breast steak with smoked herb butter 180 CZK

Všechny hovězí steaky připravujeme na stupeň propečení MEDIUM  
(růžový, středně propečený),  pokud si nepřejete jinak.
All beef steaks are prepared as MEDIUM if you do not wish otherwise.

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

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



Speciality / Specialities
200g  Váleček z vepřové panenky pečený v domácí šunce s dijonskou om. 225 Kč 
200g  Pork roast roll roasted in homemade ham with dijon sauce 225 CZK

200g  Filovaná vepřová panenka pečená v sezamu se švestkovou omáčkou 225 Kč
200g  Slices of pork tenderloin roasted in sesame with plum sauce 225 CZK

200g  Grilované špalíčky z vepřové panenky obalené pancettou  
 s omáčkou demi glace  245 Kč 
200g  Grilled pork tenderloin nogs wrapped in pancetta  
 with demi glace sauce 245 CZK

1kg  Pečená vepřová žebra, ¼ rozpečeného chleba  
 (křen, hořčice, lutěnice, okurek, beraní rohy)  279 Kč
1kg  Roasted pork ribs, ¼ baked bread  
 (horseradish, mustard, casserole, „lutěnice“ ((onion, ram horns  
 (pickled spicy peppers), pepperoni, cucumber, tomato paste, chilli,  
 salt, pepper)), ram horns (pickled spicy peppers) 279 CZK

1ks  (cca 2kg) Pečené vepřové koleno, ¼ rozpečeného chleba  
 (křen, hořčice, lutěnice, okurek, beraní rohy)  339 Kč
1pcs  (about 2kg) Roasted pork knee, ¼ baked bread  (horseradish, mustard,  
 „lutěnice“ (onion,  ram horns (pickled spicy peppers), pepperoni,  
 cucumber, tomato paste, chilli, salt, pepper), cucumber, ram horns) 339 CZK

8ks  Grilované kuřecí paličky, BBQ omáčka, pečivo  185 Kč 
8pcs  Grilled chicken sticks, BBQ sauce, pastry 185 CZK

1kg  Prkno plné řízků (vepřové a kuřecí řízky), pečivo 390 Kč
1kg  Fried pork and chicken Schnitzel, pastry 390 CZK

150g  Tatarský hovězí biftek s topinkami (4ks) 249 Kč
150g  Tartar beefsteak (raw)with toasts (4pcs) 249 CZK

900g  Variace steaků (pravá hovězí svíčková, hovězí Flank steak, vepřový US Duroc  
 steak, vepřová krkovička, červená cibule, lutěnice, hořčice, kozí rohy) 829 Kč
900g Variety of steaks (beef tenderloin, beef Flank steak, pork US Duroc  
 steak, pork neck, red onion, „lutěnice“ (onion, ram horns  
 (pickled spicy peppers), pepperoni, cucumber, tomato paste, chilli, salt, pepper),   
 mustard, goat horns  829 CZK

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

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



Ryby / Fish 

200g  Grilovaný filet z lososa s grilovanou zeleninou 255 Kč 
200g  Grilled salmon fillet with grilled vegetable 255 CZK

200g  Grilovaný filet z lososa se zauzeným bylinkovým máslem 255 Kč
200g  Grilled salmon fillet with smoked herb butter 255 CZK

Drůbeží maso / Poultry meat 
200g  Kuřecí medailonky s pečenou anglickou slaninou,  
 gratinované hermelínem  185 Kč 
200g  Chicken medallions with roasted English bacon,  
 gratinated with camembert 185 CZK

200g  Smažený kuřecí řízek „Cordon bleu“ plněný šunkou a sýrem  165 Kč 
200g  Fried chicken Schnitzel „Cordon bleu“ filled with ham and cheese 165 CZK

200g  Smažený kuřecí řízek 135 Kč 
200g  Fried chicken Schnitzel 135 CZK
 
200g  Smažený krůtí řízek 155 Kč
200g  Fried turkey Schnitzel 155 CZK

Vepřové maso / Pork meat
200g  Vepřová panenka se smetanovo - petrželkovou omáčkou  225 Kč 
200g  Pork tenderloin with cream - parsley sauce 225 CZK

200g  Smažený vepřový řízek  135 Kč
200g  Fried pork Schnitzel 135 CZK

200g  Česnekové řízečky z vepřové panenky  199 Kč
200g  Garlic Pork tenderloin Schnitzels 199 CZK

200g  Pikantní nudličky z vepřové kotletky Duroc s chilli papričkami,  
 kapií, cibulí a česnekem 190 Kč 
200g  Spicy Duroc pork loin chops with chilli peppers, caps, onion  
 and garlic 190 CZK

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.



Česká klasika / Typical Czech meals 
180g  Moravský vrabec s kysaným zelím a bramborovými knedlíky  
 s opečenou cibulkou  149 Kč
180g  „Moravian sparrow“ roasted pork meat with sour cabbage  
 and potato dumplings with roasted onion 149 CZK

180g Hovězí svíčková na smetaně s brusinkami a houskovými knedlíky  169 Kč
180g Beef roast on root vegetables in cream sauce with cranberries  
 and bread dumplings (typical Czech food) 169 CZK

500g Staročeská pečená kachna s červeným a bílým zelím,  
 variace knedlíků s opečenou cibulkou  179 Kč
500g Old Bohemian roast duck with red and white cabbage,  
 variation of dumplings with toasted onion 179 CZK

BURGERY
Cheese Burger  189 CZK
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 
200 grams of juicy beef with an extra portion of cheddar cheese along with tomato 
slices, pickled cucumber, lettuce, red onion and mayonnaise. Everything in sesame bulk 
with steak fries and garlic mayonnaise 
 
Bacon Burger  189 CZK
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 
200 grams of juicy beef with extra English bacon and English cheddar together with  
tomato slices, pickled cucumber, Viennese onion, lettuce in sesame bulk. French fries 
with Dijon mayonnaise  

Chilli Burger  189 CZK
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
200 grams of juicy beef with jalapeños peppers, garlic mayonnaise, red onions, roas-
ted bacon, tomato slices, lettuce. Everything in sesame bulk with steak fries and garlic 
mayonnaise 

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

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



BBQ Burger  189 CZK
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
200 grams of juicy beef with Viennese onion along with smoked BBQ sauce, pickled  
cucumber, tomato slices and lettuce leaves. Everything in sesame bulk with steak fries 
and garlic mayonnaise 
 
Cheriff Burger  189 CZK
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 
200 grams of juicy beef with sunny-side up egg and homemade fried ham, Viennese 
onion, tomato slices, lettuce all in sesame bulb with steak fries and Dijon mayonnaise  

Salmon Burger / Lososový Burger  189 CZK
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 
150 grams of salmon meat with basillic lime mayonnaise, red onion, lettuce and fresh 
tomatoes. All in sesame bulk with steak fries and basil mayonnaise  

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

All burgers can also be prepared in the DOUBLE BURGER variant at an additional 
cost of CZK 90.

You can order extra ingredients according to your taste: 
50 g  cheddar cheese  25 CZK
1 pcs  fried egg  20 CZK
50g  fried bacon  25 CZK
50g  BBQ sauce  20 CZK
25g  Viennese onion  25 CZK
50g  pickled cucumber  20 CZK

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 / Meals in potato pancakes 
200g  Kuřecí prsa v bramboráku 185 Kč
200g  Chicken breast in potato pancake 185 CZK

200g  Vepřový „ONDRÁŠ“  185 Kč
200g  Pork in potato pancake 185 CZK

100g  Hermelín v bramboráku 145 Kč
100g  Camembert in potato pancake 145 CZK

 
Bezmasá jídla / Vegetarian food
350g  Celerové krokety se žampionovým ragú 145 Kč
350g  Celery croquettes with mushroom ragout 145 CZK

100g  Smažený sýr 110 Kč
100g  Fried cheese 110 CZK

100g  Smažený hermelín  110 Kč
100g  Fried camembert 110 CZK

150g  Smažené žampiony 110 Kč 
150g  Fried champignons 110 CZK 

Dětské jídlo / Children menu
100g  Smažený kuřecí řízek, vařené brambory 110 Kč 
100g  Fried chicken Schnitzel, boiled potatoes 110 CZK

100g  Kuřecí prsa na grilu, hranolky, kečup 110 Kč
100g  Grilled chicken breast, fries, ketchup 110 CZK

200g  Spaghetti Bambini – šunka, rajčatová omáčka, sýr  110 Kč
200g  Spaghetti Bambini - ham, tomato sauce, cheese 110 CZK

50g  Smažený sýr, vařené brambory 110 Kč
50g  Fried cheese, boiled potatoes 110 CZK

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

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



K pivu a vínu / Something little to beer and wine
70g  Pražené mandle   69 Kč
70g  Roasted almonds 69 CZK

100g  Domácí bramborové chipsy s česnekovým dipem  69 Kč
100g  Homemade potato chips with garlic dip 69 CZK

80g  Škvarková pomazánka, chléb  79 Kč
80g  Cinder spread, bread 79 CZK

200g  Pivní sláma s teplou sýrovou omáčkou  79 Kč
200g  Beer toasted slices of bread with hot cheese sauce 79 CZK

1ks  Topinka s pikantní masovou směsí sypaná sýrem  95 Kč
1pcs  Toast with spicy meat mixture and cheese 95 CZK

1ks  Grilovaná klobása, křen, hořčice, pečivo   85 Kč
1pcs  Grilled sausage, horseradish, mustard, pastry 85 CZK

500g  Sýrové prkno, pečivo 199 Kč
500g  Different kinds of cheese, pastry 199 CZK

500g  Uzenářské prkno, pečivo 199 Kč
500g  Smoked meat, ham, salami, pastry 199 CZK

Nakládané a zavařené speciality 
/ Pickled and preserved specialties
1ks  Nakládaný utopenec se zelím a zeleninou, chléb 79 Kč
1pcs  Pickled sausage with cabbage and vegetables, bread 79 CZK

1ks  Nakládaný hermelín s kozími rohy, feferony, cibulí a česnekem,  
 chléb 89 Kč
1pcs  Marinated camembert with goat horns (pickled spicy peppers),  
 pepperoni, onion and garlic, bread 89 CZK

150g  Variace nakládaných sýrů se sušenými švestkami,  
 vlašskými ořechy a cibulí, chléb 99 Kč
150g  Variety of marinated cheeses with dried plums,  
 walnuts and onion, bread 99 CZK

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

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



Přílohy / Sides
250g  Cheddarové americké brambory se smetanou,  
 cibulkou a anglickou slaninou 85 Kč
250g  Cheddar American potatoes with cream, onion  
 and English bacon 85 CZK

200g  Dušená rýže / Steamed rice 38 CZK

200g  Vařené brambory / Boiled potatoes 38 CZK

200g  Šťouchané brambory s cibulkou / Mashed potatoes with onion 42 CZK

200g  Hranolky / French fries 40 CZK

200g  Steakové hranolky / Steak fries 45 CZK

200g  Opékané brambory / Roasted potatoes 39 CZK

200g  Opékané brambory s česnekem / Roasted potatoes with garlic 42 CZK

200g  Americké brambory / American potatoes 40 CZK

200g  Americké brambory s česnekem / American potatoes with garlic 43 CZK

200g  Restované fazolové lusky s anglickou slaninou / Roasted bean  
 pods with English bacon 69 CZK

200g  Grilovaná čerstvá zelenina (červená cibule, lilek, cuketa, paprika) 85 Kč
200g  Grilled fresh vegetables (red onion, eggplant, courgette, pepper) 85 CZK
 
4ks  Domácí bramboráčky / 4pcs Homemade potato pancakes 45 CZK

1ks  Košík pečiva / 1pcs Basket of pastries 40 CZK

1ks  Rozpečená bageta s bylinkovým máslem / Baked baguette with  
 herb butter 45 CZK

3ks  Topinky s česnekem / 3pcs Toasts with garlic 45 CZK

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

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



Omáčky / Sauces
50g  Sýrová omáčka / Cheese sauce 49 CZK

50g  Pepřová omáčka z barevného pepře nakládaného v ginu 49 Kč
50g  Pepper sauce made of colored pepper marinated in gin 49 CZK

50g  Bylinkový dresink / Herb dressing 30 CZK

50g  Česnekový dresink / Garlic dressing 30 CZK

50g  Dijonský dresink / Dijon dressing 30 CZK

50g  Domácí lutěnice 30 Kč
50g  Homemade „lutěnice“ (onion, ram horns (pickled spicy peppers),  
 pepperoni, cucumber, tomato paste, chilli, salt, pepper) 30 CZK

50g  BBQ omáčka / BBQ sauce 35 CZK

50g  Kečup / Ketchup 25 CZK

50g  Tatarská omáčka / Tartar sauce 30 CZK

Dezerty / Desserts
100g  Domácí cheesecake s jahodovou omáčkou 69 Kč
100g  Homemade cheesecake with strawberry sauce 69 CZK

100g  Domácí čokoládový dort se šlehačkou 69 Kč
100g  Homemade chocolate cake with whipped cream 69 CZK

1 ks  Zmrzlinový pohár s ovocem, šlehačkou a čokoládou
 (3 x kopeček zmrzliny, 50g ovoce) 85 Kč
1pcs  Ice cream cup with fruit, whipped cream and chocolate  
 (3x scoop of ice cream, 50g fruit) 85 CZK

 

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

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



PIZZA
  Pizza Panne zapečená parmezánem (pizza chléb, parmezán, bylinkové pesto)  
1. Pizza Pannea baked with Parmesan cheese (pizza bread, parmesan, herb pesto)  79 CZK

  Margherita (tomato, mozzarella, olivový olej, čerstvá bazalka)  
2. Margherita (tomato, mozzarella, olive oil, fresh basil) 120 CZK

  Prosciutto Crudo (tomato, mozzarella, prosciutto)  
3. Prosciutto Crudo (tomato, mozzarella, prosciutto) 165 CZK

  Prosciutto Crudo e funghi (tomato, mozzarella, žampiony, prosciutto)  
4. Prosciutto Crudo e funghi (tomato, mozzarella, champignons, prosciutto) 169 CZK

  Mexicana (tomato, sýr, salám, čerstvá paprika, kukuřice, jalapenos papričky)  
5. Mexican (tomato, cheese, salami, fresh pepper, corn, jalapenos peppers) 165 CZK

  Americana (smetana, mozzarella, italská pancetta, žampiony, kukuřice)  
6. Americana (cream, mozzarella, Italian pancetta, champignons, corn) 175 CZK

  Capriccioza (tomato, sýr, šunka, žampiony, artyčoky, olivy, ančovičky)  
7. Capriccioza (tomato, cheese, ham, champignons, artichokes, olives, anchovies) 169 CZK

  Broccoli Pollo (smetana, mozzarella, brokolice, kuřecí maso, parmezán) 
8. Broccoli Pollo (cream, mozzarella, broccoli, chicken, parmesan) 169 CZK

  Vegetariana (tomato, mozzarella, čerstvá rajčata, paprika, kukuřice, žampiony, parmezán)  
9. Vegetarian (tomato, mozzarella, fresh tomatoes, pepper, corn, champignons, parmesan) 150 CZK

  Diavola (tomato, mozzarella, italská pancetta, cibule, jalapenos papričky)  
10. Diavola (tomato, mozzarella, italian pancetta, onion, jalapenos peppers) 165 CZK

  Bosio (smetana, mozzarella, jalapenos papričky, prosciutto)  
11. Bosio (cream, mozzarella, jalapenos peppers, prosciutto) 165 CZK

  Juliano (tomato, mozzarella, olivy, cibule, prosciutto)  
12. Juliano (tomato, mozzarella, olives, onion, prosciutto) 165 CZK

  Greece (smetana, mozzarella, špenát, balkánský sýr, medailonky z vepřové panenky)  
13. Greece (cream, mozzarella, spinach, Balkan cheese, pork medallions) 168 CZK

  Al salmone (smetana, mozzarella, losos, olivy, bazalka)  
14. Al salmone (cream, mozzarella, salmon, olives, basil) 170 CZK

  Tonno (tomato, sýr, tuňák, cibule, olivy, vejce)  
15. Tonno (tomato, cheese, tuna, onion, olives, eggs) 165 CZK

  Pollo (tomato, sýr, špenát, niva, kuřecí maso)  
16. Pollo (tomato, cheese, spinach, niva, chicken)  155 CZK

  Bombay (smetana, mozzarella, kuřecí maso, jalapenos papričky)  
17. Bombay (cream, mozzarella, chicken, jalapenos peppers) 160 CZK

  Giovanni (smetana, mozzarella, italská pancetta, špenát, plátky česneku) 
18. Giovanni (cream, mozzarella, italian pancetta, spinach, garlic slices) 169 CZK

  Šunková (tomato, sýr eidam, šunka)  
19. Ham (tomato, eidam, ham) 149 CZK

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

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



 Slaninová (tomato, sýr eidam, anglická slanina)  
20. Bacon (tomato, eidam, English bacon) 149 CZK

  Salámová (tomato, sýr eidam, salám)  
21. Salami (tomato, eidam, salami) 149 CZK

  Quattro Salami (tomato, mozzarella, italská pancetta, šunka, ventricina, klobása) 
22. Quattro Salami (tomato, mozzarella, italian pancetta, ham, ventricin, sausage) 175 CZK

  Sýrová (tomato, sýr eidam)  
23. Cheese (tomato, eidam) 149 CZK

  Hawai (smetana, sýr eidam, šunka, ananas)  
24. Hawai (cream, eidam, ham, pineapple) 159 CZK

  Čtyři druhy sýru (tomato, sýr eidam, niva, uzený sýr, hermelín)  
25. Four kinds of cheese (tomato, eidam, niva, smoked cheese, camembert) 170 CZK

  Capo (tomato, sýr eidam, anglická slanina, cibule, žampiony, klobása, jalapenos papričky)  
26. Capo (tomato, cheese eidam, bacon, onion, champignons, sausage, jalapenos peppers) 175 CZK

  Vavřinec (smetana, sýr eidam, špenát, kuřecí maso, vejce, česnek)  
27. „Vavřinec“ (cream, eidam, spinach, chicken, eggs, garlic) 175 CZK

  Provenciale (tomato, sýr eidam, slanina, šunka, kukuřice, kozí rohy)  
28. Provenciale (tomato, eidam, bacon, ham, corn, goat horns (pickled spicy peppers)) 149 CZK

  Merate (smetana, sýr eidam, šunka, ananas, hermelín, brusinky)  
29. Merate (cream, eidam, ham, pineapple, camembert, cranberries) 175 CZK

  Carbonara (smetana, mozzarella, italská pancetta, vejce, rukola)  
30. Carbonara (cream, mozzarella, Italian pancetta, egg, rucola) 175 CZK

Přísady na pizzu / Pizza extras:
plněný okraj eidamem / filled edge with eidam  45 CZK
plněný okraj debrecínským párkem / filled edge with debrecine sausage  45 CZK

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), jalapenos (30g)  30 Kč
50g ham, salami, bacon, eidam, mozzarella, olives, champignons, broccoli, corn,  
camembert, niva, balkan cheese, onion, spinach, sausage, smoked cheese,  
pineapple, tomato, artichokes (15g), eggs (1pcs), jalapenos (30g) 30 CZK 

50g losos, parmská šunka, kuřecí prsa, italská pancetta, tuňák, vepřová panenka 50 Kč
50g salmon, parma ham, chicken breast, Italian pancetta, tuna, pork tenderloin 50 CZK

krabice na pizzu / pizza box 10 CZK
 

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 
/ Pasta and Gnocchi

200g  Penne, Tagliatelle, Spaghetti, Gnocchi
u všech omáček váha masa 100g / for all sauces the weight of the meat is 100 g
Spaghetti  45 CZK
Penne   45 CZK
Tagliatelle  45 CZK
Gnocchi  45 CZK

Omáčky k těstovinám a nokům, dle Vašeho výběru:
Sauces for pasta and nooks, according to your choice:
Aglio olio e peperoncino  95 Kč
(plátky česneku, bylinkové pesto, parmezán, olivový olej, jalapenos papričky)
Aglio olio e peperoncino  95 CZK
(sliced garlic, herb pesto, parmesan, olive oil, jalapenos peppers) 

Alfredo (kuřecí maso, smetana, cibulka)  120 Kč
Alfredo (chicken, cream, onion)  120 CZK

Carbonara (vejce, italská pancetta, parmezán)  130 Kč
Carbonara (egg, Italian pancetta, parmesan)  130 CZK

Bolognese (hovězí maso, drcená rajčata, bylinky, parmezán)  130 Kč
Bolognese (beef, crushed tomatoes, herbs, parmesan)  130 CZK

Trentino (kuřecí maso, niva, cuketa, česnek, chilli)  125 Kč
Trentino (chicken, niva, zucchini, garlic, chilli)  125 CZK

Montanara (vepřová panenka, hříbky, smetana, slanina, parmezán)  140 Kč
Montanara (pork tenderloin, mushrooms, cream, bacon, parmesan)  140 CZK

Con spinaci e Pollo (kuřecí maso, smetanový špenát, česnek)  125 Kč
Con spinaci e Pollo (chicken, cream spinach, garlic)  125 CZK

Ravenna  130 Kč
(kuřecí maso, bazalkové pesto, vlašské ořechy, parmezán, česnek, olivový olej)
Ravenna (chicken, basil pesto, walnuts, parmesan, garlic, olive oil)  130 CZK

Avelino (losos, smetana, cherry rajče, kopr)  150 Kč
Avelino (salmon, cream, cherry tomato, dill)  150 CZK

Pomodoro Fresco  135 Kč
(vepřová panenka, česnek, bazalka, rajčatová omáčka, rajčata, cibule, parmezán)
Pomodoro Fresco  135 CZK
(pork tenderloin, garlic, basil, tomato sauce, tomatoes, onion, parmesan)

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

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



Saláty / Salads
200g  Caprese (rajčata, mozzarella, bazalka, olivový olej) 89 Kč 
200g  Caprese (tomatoes, mozzarella, basil, olive oil) 89 CZK

300g  Caprese Royal (rajčata, mozzarella, prosciutto, bazalka, kapary, parmezán) 125 Kč
300g Caprese Royal (tomatoes, mozzarella, prosciutto, basil, capers, parmesan) 125 CZK

300g  Šopský salát (zelenina, balkánský sýr) 95 Kč
300g  Balkan salad (vegetables, Balkan cheese) 95 CZK

300g  Řecký salát (zelenina, balkánský sýr, olivy, červená cibule) 99 Kč
300g  Greek salad (vegetables, Balkan cheese, olives, red onion)  99 CZK

400g  Zeleninový salát s kuřecím plátkem sypaný parmezánem  145 Kč
400g  Vegetable salad with chicken slice and parmesan 145 CZK

400g  Chef salát s kuřecím masem  165 Kč
 (kuřecí filet se sázeným vejcem na listovém salátě, rajčata, okurek,  
 červená cibule, bylinkový dresink) 
400g  Chef salad with chicken  165 CZK
 (chicken fillet with fried egg on lettuce, tomatoes, cucumber,  
 red onion, herb dressing) 

300g  Salát „Vavřál“  185 Kč
 (listový salát, cherry rajčata, žlutý meloun, prosciutto,  
 grilované kuřecí nudličky,  parmezán, bylinkový dresink) 
300g  Salad „Vavřál“  185 CZK
 (lettuce, cherry tomatoes, yellow melon, prosciutto,  
 grilled chicken noodles, parmesan, herb dressing) 

400g  Caesar salát s kuřecím masem  185 Kč
 (kuřecí prsíčka, římský salát se zálivkou z rozšlehaného vejce, oliv. oleje,  
 šťávy z limetky, ančoviček a worcestrové om., parmezán, česnekové krutony) 
400g  Caesar salad with chicken  185 CZK
 (chicken breast, Roman lettuce with dressing from egg, olive oil,  
 lime juice, anchovies and worcestro sauce, parmesan, garlic croutons) 

350g  Zeleninový salát s mozzarellou a kuřecím masem  165 CZK
 (listový salát, okurka, rajče, paprika, grilované kuřecí nudličky,  
 mozzarella, olivový olej, bazalkové pesto) 
350g  Vegetable salad with mozzarella and chicken meat  165 CZK
 (lettuce, cucumber, tomato, pepper, grilled chicken noodles,  
 mozzarella, olive oil, basil pesto) 

180g  Rajčatový salát (rajčata, červená cibule, petržel, limet. šťáva, oliv. olej)  49 CZK
180g  Tomato salad (tomatoes, red onion, parsley, lime juice, olive oil) 49 CZK

180g  Okurkový salát, sladkokyselý nálev   49 CZK
180g  Sweet-sour cucumber salad 49 CZK

120g  Listový salát s opečeným špekem  55 CZK
120g  Lettuce with roasted bacon 55 CZK

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

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


