
Předkrmy

80 g Carpaccio baby beef s parmazánem, chilli papričkou, rukolou a tousty 186 Kč

80 g Tatarák z uzeného lososa na toustu 184 Kč

6 ks Šneci v bylinkovém másle gratinovaní parmazánem, bagetka 125 Kč

 130 g Mozzarella zapečená v parmské šunce, bazalkové pesto, bagetka 135 Kč

100 g Kachní foie gras s ovocno-cibulovým chutney a redukcí z portského vína, 

bagetka

330 Kč

Polévky

0,33 l Vývar s masem nebo játrovými noky (dle nabídky), těstovinou a 

karotkou

49 Kč

0,33 l Česneková se zastřeným vejcem, šunkou a chlebovými krutónky 59 Kč

0,33 l Maďarská gulášová s hovězím masem a špeclemi - ostrá 85 Kč

Sandwiches

150 g Club sandwich s krůtím masem 175 Kč

100 g Sandwich s uzeným lososem 232 Kč

Saláty

350 g Caprese s bazalkovým pestem a balsamicem 120 Kč

280 g Caesar se zastřeným vejcem, slaninou a krutóny 125 Kč

300 g Šopský s balkánským sýrem a červenou cibulí 99 Kč

250 g Z trhaných lístků se zeleninou, olivami a parmazánem 99 Kč

Porce navíc

100 g Krůtí prsa 60 Kč

100 g Vepřová panenka 75 Kč

100 g Ocásky tygřích krevet 155 Kč

50 g Uzený losos 90 Kč



Dětská jídla

100 g Krůtí řízečky, hranolky, kečup 125 Kč

75 g Smažený sýr Emmentaler, vařený brambor, tatarská omáčka 110 Kč

125 g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 110 Kč

Bezmasé, těstoviny, risotto

300 g Strozzapreti s tomatovou omáčkou a parmazánem 120 Kč

300 g Šafránové risotto s parmazánem 120 Kč

300 g Pohankové rizoto s cukinou, česnekem a tymiánem 90 Kč

150 g Smažený Emmentaler, vařený brambor, tatarská omáčka 169 Kč

250 g Hlíva ústřičná restovaná na česneku, chilli papričce a tymiánu 149 Kč

Porce navíc

100 g Krůtí prsa 60 Kč

100 g Vepřová panenka 75 Kč

100 g Ocásky tygřích krevet 155 Kč

50 g Uzený losos 90 Kč

Hlavní chody

200 g Hovězí líčka na červeném víně a kořenové zelenině s bramborovou kaší 

s celerovo-karotkovou slámou

215 Kč

200 g Řízečky z vepřové panenky potřené česnekem, šťouchané brambory se 

slaninou a cibulí, čalamáda

210 Kč

300 g Marinovaná vepřová žebra s hořčicí, křenem, čalamádou, cibulí a 

rozpečeným chlebem ( dle váhy, 100 g navíc 43 Kč)

169 Kč

220 g Kuřecí Supreme s restovanou zeleninou a brambory na bylinkách a 

česneku

245 Kč

200 g Kachní prsa filírovaná na bramborových nocích s restovanou slaninou a 

špenátem, zjemněné smetanou

275 Kč

10 ks Pikantní kuřecí křidélka s jogurtovo-smetanovým dipem, rozpečená 

bageta s česnekovo-bylinkovým máslem

175 Kč



Maso z grilu

200 g Rib eye steak z vyzrálého uruguayského býčka s bylinkovým máslem           

( dle váhy, 10 g navíc 15 Kč )

295 Kč

200 g Filírovaný flank steak z vyzrálého uruguayského býčka                                           

( dle váhy, 10 g navíc 13 Kč )

250 Kč

200 g Hovězí svíčková z vyzrálého býčka s bylinkovým máslem                              

( dle váhy, 10 g navíc 16 Kč )

330 Kč

250 g Vepřové karé sous vide 135 Kč

200 g Vepřová panenka 160 Kč

200 g Krůtí prsa 140 Kč

Omáčky ke grilovaným masům

Smetanová z lesních hříbků 45 Kč

Ze zeleného pepře a brandy 45 Kč

Tomatová s chilli papričkou, česnekem a bazalkou 45 Kč

Přílohy

200 g Grilovaná zelenina 69 Kč

200 g Fazolové lusky na slanině a česneku 55 Kč

200 g Restované brambory na slanině, bylinkách a česneku 45 Kč

200 g Steakové hranolky 40 Kč

200 g Šťouchané brambory se slaninou a cibulí 45 Kč

200 g Bramborová kaše se smetanou 40 Kč

200 g Vařený brambor s máslem 40 Kč

200 g Rozpečená bageta s česnekovo-bylinkovým máslem 37 Kč

200 g Rajský salát 45 Kč

200 g Okurkový salát 45 Kč

200 g Pikantní salát z kysaného zelí 45 Kč



Dezerty

1 ks Créme bruleé 97 Kč

1 ks Panna cotta s ovocnou redukcí a šlehačkou 90 Kč

1 ks Tiramisu se šlehačkou 69 Kč

1 ks Čokoládový dortík na kokosovém korpusu se šlehačkou 90 Kč

1 ks Palačinka Crepes Suzette flambovaná Grand Marnierem                                 

( připravíme u Vašeho stolu )

180 Kč

Chuťovky

100 g Variace sýrů s vlašskými ořechy a ovocnou marmeládou 120 Kč

80 g Pražené mandle 85 Kč

150 g Bramborové chipsy sypané drceným kmínem a solí 45 Kč

Další možnosti si můžete objednat u obsluhy, bude-li to možné, po 

konzultaci s našimi kuchaři, Vám rádi vyjdeme vstříc. 

Informace o alergenech poskytne obsluha na vyžádání.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu 

účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně 

online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hod.

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Možnost platby v hotovosti nebo 

kreditní kartou.


