
Všechny ceny jsou uvedeny v místní měně včetně aktuální daňové sazby. 
Se speciálními požadavky nebo alergiemi se obraťte na kohokoliv z našich zaměstnanců.  

 

 

 
  

Předkrmy 

 
 
 

 BRUSCHETTA S RAJČATY - 109 Kč/4€ 
Grilovaná křupavá bagetka s česnekem, olivovým olejem, čerstvými rajčaty a bazalkou (1) 
 

 CAPRESE S RAJČATY A MOZZARELLOU  - 149 Kč /5,50€ 
Tence krájené plátky rajčat, sýru mozzarella, lístky čerstvé bazalky, dochucené bazalkovým 
pestem, balsamikem a olivovým olejem (7,8,12) 

 
 CARPACCIO Z ČERVENÉ ŘEPY S KOZÍM SÝREM - 169kč/6€ 

Tence krájené plátky červené řepy se zapečeným kozím sýrem, toasty (1,3,7,8) 
 

 GRILOVANÝ  KOZÍ SÝR  - 169 Kč/6€ 
Zapečený  kozí sýr v ořechové krustě s medovým melounem na salátovém lůžku s bazalkovo-
mátovým pestem a bagetovými chipsy (1,7,8) 

 
 AVOKÁDOVÝ TARTAR S KREVETAMI – 189 kč/7€ 

Kousky avokáda s šalotkou, paprikou, dochucené citronovou šťávou, servírované s krevetami a 

křupavými sezamovými tyčinkami (1,3,4,7) 
 

 HOVĚZÍ CARPACCIO  - 229 Kč/8€  (7,8) 
Jemně krájené syrové hovězí maso s bazalkovým pestem a citronovou šťávou, podávané 
s rukolou, kapary a sýrem Gran Moravia (7) 

 

 
Polévky  

 
 

 HOVĚZÍ VÝVAR – 99 Kč/4€  

Vývar s hovězím masem, zeleninou a domácími nudlemi (1,3,9) 

 

 TOMATOVÁ POLÉVKA S BAZALKOU – 99 KČ/4€ 

Rajčatová polévka, dochucená česnekem, oreganem a čerstvou bazalkou (7,9)  

 

 ŽAMPIONOVÝ KRÉM - 98 Kč/4€ 

Poctivý hustý krém z žampionů zjemněný smetanou (1,3)  

 



Všechny ceny jsou uvedeny v místní měně včetně aktuální daňové sazby. 
Se speciálními požadavky nebo alergiemi se obraťte na kohokoliv z našich zaměstnanců.  

 

 

 

 

                                                          
 

                                 Saláty 
 

 
 ŘECKÝ SALÁT- 189 Kč/7€ 

Rajčata, paprika, okurka, cibule, rukola, černé olivy, sýr Feta, italský dresink (7,8) 

 

 SALÁT CHEVRE – 198 KČ/7€  

Zapečený kozí sýr s medem, variace salátů, rukola, kozí sýr, červená řepa, cherry rajčata, 

vlašská jádra, jemný  dijonský dresink (7,10) 

 

 SALÁT S KUŘECÍM MASEM -  198 Kč/7€  

Variace salátů, okurka, rajčata, marinované kousky kuřecích prsou obalované v kukuřičném 

těstíčku, jogurtový dresink (1,3,7,8) 

 

 SALÁT S KREVETAMI - 255 Kč/9€  

Tygří krevety restované v olivovém oleji a česneku, variace salátů, rukola, grapefruit, cherry 

rajčata, sezamová semínka (1,4,7,10))  

 

            Vyberte si svůj Caesar podle Vaší chuti  

 

 CAESAR   VEGETARIÁN –149 Kč/5€  

Římský salát, parmezán, cherry rajčata, česnekové krutony a Caesar dresink  

 (1,4,7,12) 

 

 CAESAR S KUŘECÍM MASEM – 198 Kč/7€  

Kousky kuřecích prsou, restovaná slanina, římský salát, parmezán, krutony a Caesar dresink  

(1 ,4,7,12) 

 

 CAESAR S LOSOSEM – 235 Kč/8€  

Kousky lososa, restovaná slanina, římský salát, parmezán, krutony a Caesar dresink  

(1,4,7,12) 

 

 CAESAR S KREVETAMI – 255 Kč/9€ 

Tygří krevety, restovaná slanina, římský salát, parmezán, krutony a Caesar dresink 

 (1,2,4,7,12) 

 

 

 
 
 



Všechny ceny jsou uvedeny v místní měně včetně aktuální daňové sazby. 
Se speciálními požadavky nebo alergiemi se obraťte na kohokoliv z našich zaměstnanců.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                  

 

Těstoviny 

 
 

 

 LINGUINE VEGETARIANI - 219 kč/8€ 

Lilek, cuketa, brokolice, česnek, rajčata, špenát, sušená rajčata, modrý sýr (1,3,7) 

 

 LINGUINE S KUŘECÍM MASEM  - 219Kč/8€ 

Kousky kuřecích prsou, rajčatová omáčka, smetana, mozzarella, bazalka, česnek (1,3,7) 

 

 TAGLIATELLE S VEPŘOVOU PANENKOU  -  229 Kč/8€ 
Kousky vepřové panenky, hříbky, šalotka, smetanová omáčka, parmezán (1,3,7)  
 

 TAGLIATELLE S HOVĚZÍ SVÍČKOVOU – 289 Kč/11€ 

Hovězí svíčková, cherry rajčata, žampiony, šalotka, petržel, smetana, parmezán (1,3,7) 

 

 TAGLIATELLE S LOSOSEM  - 249 Kč/8€ 
 Norský čerstvý losos, špenát, česnek, smetana, rukola, parmezán (1,3,4,7) 
 

 

 

 

                                České speciality 
 

 

 

 STAROČESKÁ GULÁŠOVÁ POLÉVKA V CHLEBU - 189 Kč/7€ 
Domácí poctivá gulášová polévka s bramborem, podávaná ve vydlabaném chlebu (1,9)  

 

 POMALU KONFITOVANÉ KACHNÍ STEHNO – 298 Kč/11€ 
               Podávané s červeným zelí a bramborovým knedlíkem (1,3,7) 
 

 GURMÁNSKÁ VEPŘOVÁ PEČENĚ NA PIVU A MEDU  - 289 Kč/11€ 
Vepřová krkovice pečená na pivu a medu, bílé zelí, křupává cibulka, houskový knedlík (1,3,7) 

 

 TRADIČNÍ HOVĚZÍ GULÁŠ – 319 kč/12€ 
Hovězí guláš s houskovým knedlíkem a čerstvou cibulkou (1,3,7)  

 

 DUŠENÁ TELECÍ LÍČKA – 398 Kč/15€ 
Dušená telecí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou a šťouchaným bramborem (7,9, 
12) 
 



Všechny ceny jsou uvedeny v místní měně včetně aktuální daňové sazby. 
Se speciálními požadavky nebo alergiemi se obraťte na kohokoliv z našich zaměstnanců.  

 

 

                                    

                                      
 

Masa a Steaky 

 
 

 

 KUŘECÍ STEAK  CAPRESSE 200g – 225Kč/8€ 
Grilované kuřecí prso zapečené s rajčaty, mozzarellou a bazalkovým pestem (5,7,8)  
 

 KUŘECÍ STEAK SE ŽAMPIONY  -225Kč/8€ 
Grilované marinované kuřecí prso podávané s restovanými žampiony na másle a tymiánu  (7) 

 

 VEPŘOVÁ PANENKA  200g – 259Kč/10€ 
Grilovaná vepřová panenka v krustě z anglické slaniny s hořčičnou omáčkou (7,10, 12)  
 

 VEPŘOVÁ PANENKA JALAPENOS 200g – 259 Kč/10€ 
Grilovaná vepřová panenka protknutá jalapeños papričkami podávaná se sýrovou omáčkou (7) 

 

 VEPŘOVÁ KRKOVICE 250g – 249 Kč /10€ 
              Vepřová krkovička s fazolkovými lusky se slaninou a demi glace  
 

 STEAK Z HOVĚZÍ SVÍČKOVÉ 200g – 459 Kč/17€ 
Podávaný s hříbkovou omáčkou (1,7,12)     

 

 RIB EYE STEAK 200g  - 449 kč/17€ 

Podávaný s brusinkovou omáčkou (7,12) 

 

 JEHNĚČÍ KOLENO 400g – 489 kč/17€ 
              Pečené jehněčí koleno na rozmarýnu a česneku servírované se šťouchanými bramborami a  
              špenátem (7,9, 12) 

 

Ryby 
 

 

 

 LOSOS 200 g – 299 kč/11€ 
Grilovaný steak z lososa s chřestem, cherry rajčaty a limetkou (4,7,10)  
 

 CANDÁT 180 g – 299Kč/11€ 
 Grilovaný filet podávaný se zeleninou Ratatouille (4)  
 

 MÁSLOVÁ RYBA V CORN FLAKES  – 299 Kč/11€ 
Pečená máslová ryba v krustě z cornflakes, bramborová kaše (4,7) 

 
 



Všechny ceny jsou uvedeny v místní měně včetně aktuální daňové sazby. 
Se speciálními požadavky nebo alergiemi se obraťte na kohokoliv z našich zaměstnanců.  

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                 Přílohy 
 

 

ČERSTVÝ ZELENINOVÝ SALÁT – 59 Kč/2€ 

GRILOVANÁ ZELENINA – 89 Kč/3€ 

GRILOVANÝ CHŘEST (7)  – 69 Kč/3€ 

                                                  FAZOLOVÉ LUSKY S ČESNEKEM – 59 Kč/2€ 

                                                       DUŠENÁ JASMÍNOVÁ RÝŽE - 59 Kč/2€ 

                                          ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S JARNÍ CIBULKOU (7) – 49 Kč/2€ 

PEČENÉ BRAMBURKY GRENAILLE S ROZMARÝNEM – 59 Kč/2€ 

STEAKOVÉ HRANOLKY  - 59 Kč /2€ 

 

 

  OMÁČKY 

                                                                
                                                            Omáčka ze zeleného pepře (7) 
                                                               Omáčka z modrého sýru (7) 
                                                                  Brusinková omáčka (7,12) 
                                                                    Hříbková omáčka (7) 
                                                                     Tatarská omáčka   (3,10,) 
                                                                        BBQ omáčka (12) 
                            

 

        CENA OMÁČKY – 39 Kč/1.5€ 

 

 

 

 



Všechny ceny jsou uvedeny v místní měně včetně aktuální daňové sazby. 
Se speciálními požadavky nebo alergiemi se obraťte na kohokoliv z našich zaměstnanců.  

 

 

 

 

Dezerty 

 
 

CITRONOVÁ PANNA COTA S MALINAMI (7) – 110Kč/4€ 

CHEESECAKE S JAHODOVOU GLAZUROU (1,3,7)  – 150Kč/ 6€ 

ČOKOLÁDOVÝ FONDANT S VANILKOVOU ZMRZLINOU (1,3,7) – 150 Kč/ 6€ 

PALAČINKY S MALINAMI, ČOKOLÁDOU A VANILKOVOU ZMRZLINOU (1,3,7) – 119 Kč/ 5€ 

             PALAČINKY S NUTELLOU A BANÁNEM, ŠLEHAČKA (1,3,7)  – 119Kč/5€ 

 

                           VANILKOVÁ ZMRZLINA S HORKÝMI MALINAMI  A ŠLEHAČKOU (1,7) -  110 Kč/4€ 

                              DOMÁCÍ JABLEČNÝ ZÁVIN SE ŠLEHAČKOU (1,3,7,8) - 130 Kč/5€ 

                 ČOKOLÁDOVÉ FONDUE S OVOCEM  (pro 2- 4 osoby) - 250 Kč/9€  

                  Horká čokoláda, mléčná nebo hořká s čerstvým ovocem (1,3,7) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Všechny ceny jsou uvedeny v místní měně včetně aktuální daňové sazby. 
Se speciálními požadavky nebo alergiemi se obraťte na kohokoliv z našich zaměstnanců.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

SEZNAM ALERGENŮ 
 
 
 

1. Obiloviny obsahující lepek (pšenice, ječmen, oves, žito včetně hybridních odrůd) 
2. Korýši a výrobky z nich 
3. Vejce a výrobky z nich 
4. Ryby a výrobky z nich 
5. Arašídy (jádra podzemnice olejné) a výrobky z nich 
6. Sójové boby a výrobky z nich 
7. Mléko a výrobky z něj včetně laktózy 
8. Skořápkové plody a výrobky z nich (mandle, vlašské ořechy, lískové ořechy, 

pekanové ořechy, para ořechy, pistácie a makadamie) 
9. Celer a výrobky z něj 
10. Hořčice i její výrobky 
11. Sezamová semínka a výrobky z něj 
12. Oxid siřičitý a siřičitany – pouze v koncentracích nad 10 mg/kg nebo 10mg/l. 

Siřičitany najdeme pod označením E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227 a E228 
13. Vlčí bob a výrobky z nich 
14. Měkkýši a výrobky z nich 

 


