Něco k pivu a vínu
1ks Náš utopenec v pikantním nálevu 35,- Kč
100g Prachovská naložená hermelínová
břitva, pečivo
59,- Kč
100g Vepřová tlačenka s octem,
čerstvou sekanou cibulkou, pečivo 49,- Kč
250g Uzenářské prkno ( anglická slanina,
plátky domácího špeku, grilovaná
klobása, beraní rohy, hořčice, křen,
pečivo)
169,- Kč
200g Mix zelených a černých oliv
59,- Kč

Teplé předkrmy
4ks

Bramboráčky s pikantní směsí,
česnekem a zapečeným sýrem
200g Smažené cibulové kroužky
s chilli omáčkou
200g Domácí bramborové dukátky
s domácí česnekovou majonézou

85,- Kč
79,- Kč
75,- Kč

Polévky
Česnečka s opečeným chlebem, sýr
dle denní nabídky

32,- Kč
45,- Kč

Doporučujeme
200g svíčkové medailonky na žampionech,
parmazán
249,- Kč
200g panenka plněná slaninou, česnekem
a listovým špenátem
135,- Kč
300g krkovice na grilu s cibulovými kroužky
a anglickou slaninou
165,- Kč
300g mix gril ( 100g hovězí, 100g vepřové,
100g kuřecí )
160,- Kč
200g medailonky z vepřové panenky
se třemi druhy sýrů
155,- Kč
200g čertův kotel v chlebu se sýrem a klobásou
( vepřová panenka, paprika, klobása, žampiony,
feferonky, cibule, kečup )
152,- Kč

200g kuřecí prsa s hruškou, hermelínem
a brusinkami
200g kuřecí šavle ( kuřecí prsa, klobása,
Paprika, slanina, rajče, cibule )
200g kuřecí medailonky na žampionech,
smetanová omáčka, obloha
200g kuřecí steak se šunkou, sýrem
a broskví

135,- Kč
149,- Kč
129,- Kč
115,- Kč

Něco na vlastní odpovědnost
200g tatarský biftek, topinky ( 8 ks )
100g tatarský biftek, topinky ( 5 ks )
1ks topinka s česnekem ( půlkrajíc)

230,- Kč
152,- Kč
4,- Kč

Pro dva či zdatného jedlíka
300g vepřový řízek z krkovice, zeleninová
obloha, okurka
142,- Kč
400g kuřecí a vepřové řízečky s okurkou
a citronem
180,- Kč
500g kuřecí kousky v těstíčku
se sýrem
235,- Kč

jídlo co se drží v ruce
200g
200g
200g
500g

hovězí hamburger, hranolky 120,- Kč
cheeseburger, hranolky
110,- Kč
bacon burger, hranolky
125,- Kč
marinovaná kuřecí křídla, modrý sýr,
chilli omáčka, obloha
130,- Kč

Na objednávku
1000g marinovaná žebra, hořčice, křen,
bbq omáčka, obloha
1ks

198,- Kč

vepřové koleno pečené na černém pivu
a medu, křen, hořčice, obloha
245,- Kč

Kapsy
150g smažená vepřová kapsa se třemi
druhy sýrů
150g smažená kuřecí kapsa se šunkou
a sýrem, citron
150g kuřecí švýcarská kapsa
( šunka, sýr, žampiony )

98,- Kč
93,- Kč
98,- Kč

Smažené oddělení
150g smažený sýr, obloha
100g smažený hermelín se šunkou,
obloha
110g smažená niva, obloha
120g smažené syrečky, obloha
100g smažené žampiony, obloha
150g smažený vepřový řízek, obloha
150g smažený kuřecí řízek, obloha

79,- Kč
75,- Kč
85,- Kč
75,- Kč
79,- Kč
90,-Kč
90,- Kč

Fitness koutek
250g kuřecí prsa podávaná na ledovém salátu,
jogurtový dressing, zeleninová obloha,
bylinkové máslo, 2 ks toast
135,- Kč
200g vepřová panenka na grilu s olivami
a kozím rohem, zeleninová obloha,
2ks toast
135,- Kč

Ryby
150g smažené rybí filé, obloha
150g rybí filé na másle a kmínu,
obloha
200g pstruh po sázavsku
150g steak z lososa na bylinkách,
obloha

75,- Kč
75,- Kč
120,- Kč
120,- Kč

Přílohy
200g brambory vařené
200g šťouchané brambory
se slaninou
200g opečené brambory
200g hranolky
200g krokety
200g americké brambory
150g rýže
200g fazolky se slaninou
4 ks bramboráčky
1 ks pečivo
tatarská omáčka
kečup
hořčice
křen

25,- Kč
30,- Kč
30,- Kč
25,- Kč
25,- Kč
30,- Kč
25,- Kč
30,- Kč
35,- Kč
3,- Kč
12,- Kč
12,- Kč
12,- Kč
12,- Kč

U polovičních porcí účtujeme 70% původní ceny.
Přejeme Vám dobrou chuť a těšíme se na
Vaší další návštěvu.

Rumpsteaky
300g rumpsteak z mladého býčka
s provensálským kořením
a francouzským dresinkem

205,- Kč

300g farmářský rumpsteak podávaný
s kukuřičným klasem

210,- Kč

300g rumpsteak Buffalo restovaný
na strouhaném česneku
a anglické slanině

205,- Kč

300g rumpsteak se smetanovo
pepřovým přelivem

199,- Kč

300g rumpsteak se dvěma kusy sázeného
vejce a plátkem šunky
199,- Kč
300g rumpsteak s houbovosmetanovou
omáčkou

199,- Kč

Saláty
300g Caesar salát (římský salát, česnekové krutony,
kuřecí maso 120g, slaninové chipsy , parmazán, zálivka
Crudité s ančovičkami)
139,-Kč
300g Salát s čerstvými kousky lososa (čerstvá zelenina,
ledový salát, koprohořčicový dresink, tousty) 149,-Kč
300g Mexický salát (kuřecí prsíčko 120g, čerstvá
zelenina, kukuřice, ledový salát, česnekový domácí
dresink, tousty)
135,-Kč
300g Salát s rozpečeným hermelínem (čerstvá zelenina,
ledový salát, hermelín, brusinky, zelené olivy, tousty)
120,-Kč
150g Šopský salát (čerstvá zelenina, balkánský sýr,
panenský olivový olej)
49,-Kč
150g Řecký salát (čerstvá zelenina, balkánský sýr,
olivy)
55,- Kč
150g Tomatový salát (čerstvá rajčata, sekaná cibulka,
sladkokyselá zálivka)
30,- Kč
150g Okurkový (strouhaná okurka, sladkokyselá
zálivka)
30,-Kč

Těstoviny 300g
Spaghetti alla carbonara

130,- Kč

( restovaná slanina se smetanou, bílým vínem, vejcem a
parmazánem )

Spaghetti di primavera

135,- Kč

( kuřecí nudličky, česnek, tomatová omáčka, sušená rajčata,
bazalka, parmazán )

Spaghetti Alio olio e peperoncino

112,- Kč

( pikantní chilli papričky restované na olivovém oleji s plátky
česneku )

Penne con pollo e spinaci

138,- Kč

( restované kuřecí maso na česneku se špenátem, smetanou a
parmazázem )

Penne della domenica

135,- Kč

( kousky kuřecího masa se smetanovou omáčkou
a parmazánem )

Penne san paolo

145,- Kč

( hovězí roštěná se smetanovo-tomatovou omáčkou,
česnek, žampiony, parmazán )

Bramborové noky 300g
Gnocchi con salsa di spinaci

139,- Kč

( restované kuřecí kousky na česneku
se smetanovo-špenátovým krémem )

Gnocchi quattro formaggi
( smetanová omáčka se čtyřmi druhy sýrů )

140,- Kč

Pizza Free Solo
( velikost pizzy průměr 32 cm )
Margherita
100,- Kč
( tomaty,bazalka, mozzarella )

Salámová

110,- Kč

( tomaty, mozarella, salám, česnek, cibule )

Sýrová

115,- Kč

( smetana, mozarella, niva, hermelín, eidam )

Capricciosa

125,- Kč

( tomaty, šunka, mozarella, žampiony, cibule, bazalka )

Tonno

125,- Kč

( tuňák, mozarella, vejce, olivy, tomaty, cibule )

Mexicana

130,- Kč

( šunka, mozarella, feferonky, kukuřice, tomaty )

Slaninová

125,- Kč

( angl. slanina, mozarella, vejce, tomaty, cibule )

Hawai

125,- Kč

( mozarella, šunka, ananas, tomaty )

Tabasco

145,- Kč

( kuřecí maso, klobása, mozarella, niva, tomaty, cibule )

Vegetariana

139,- Kč

( listový špenát, kukuřice, mozarella, žampiony, tomaty )

Parma

145,- Kč

( sušená šunka, parmazán, mozarella, tomaty )

Artella

140,- Kč

( angl. slanina, ančovičky, mozarella, olivy, česnek, bazalka,
tomaty )

