
120g

120g 

180g

120g 

45 Kč

125 Kč

125 Kč

125 Kč

95 Kč

PŘEDKRMY

SALÁTY

TĚSTOVINY
125 Kč

135 Kč

145 Kč

125 Kč

125 Kč

SALÁT CAESAR
Římský salát s parmezánem, krutony a dresingem z olivového oleje, ančoviček, 
kapar, žloutku a dijonské hořčice.

SALÁT CAESAR S KUŘECÍMI PRSÍČKY V POLENTOVÉ KRUSTĚ

SALÁT NIÇOISE
Filet z lososa, blanšírované zelené fazolky, rajčata, černé olivy, vejce, brambory 
a dresing z dijonské hořčice. Podáváme s rozpečeným bagelem.

MALÝ SEZONNÍ SALÁT 
Zeleninový salát s dresingem vinaigrette.

MAKARÓNY
rajčatovo-bazalková omáčka, pancetta, restovaná červená cibulka, černé olivy a parmezán

ČERSTVÉ TAGLIATELLE S KUŘECÍM MASEM
špenát, česnek a kapka smetany

ČERSTVÉ TAGLIATELLE S ROŠTĚNOU
restovaný česnek, feferonka, olivový olej, kousky vysokého roštěnce a parmezán

ČERSTVÉ CITRÓNOVÉ TAGLIATELLE PODLE JAMIEHO OLIVERA
bazalka, bazalkové pesto, olivový olej, citronová šťáva, žloutek a parmezán

ČERSTVÉ TAGLIATELLE  ALLA CARBONARA
podle tradiční receptury, pancetta, žloutek, kapka smetany a parmenzán

Kuřecí řízečky s bramborovou kaší
Těstoviny se šunkou a sýrovou omáčkou
Nekynuté lívanečky z ovesných vloček a jablek,
s lesním ovocem, javorovým sirupem a zakysanou smetanou.

         Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.
         Cena poloviční porce činí 70% původní ceny (platí pro těstoviny, saláty a hlavní chody). 

CHUŤOVKY
Variace sýrů
Marinované řecké olivy
Pražené mandle se solí
Tortilla chipsy se sýrovým dipem nebo mexickou salsou

130 Kč
65 Kč
45 Kč
70 Kč

75 Kč
75 Kč
70 Kč

EGYPTSKÁ POLÉVKA Z ČERVENÉ ČOČKY  
s koriandrem a chilli, lehce pikantní.

MARINOVANÝ NORSKÝ LOSOS
s rukolovým salátkem, citrusovým dresingem a zakysanou smetanou. 
Podáváme s rozpečeným bagelem.

ROASTBEEF
na redukci z marinované červené cibule, s křenovým dresingem, 
hoblinami parmezánu, malým listovým salátem a rozpečeným bagelem.

GRATINOVANÝ KOZÍ SÝR
podávaný na carpacciu z červené řepy s pestem ze sušených rajčat 
a rozpečeným bagelem.

ZVĚŘINOVÁ PAŠTIKA
s jablečným chutney, brusinkami a rozpečeným bagelem.

HLAVNÍ CHODY

200g

200g  

150g

200g

200g

200g

200g

200g

240 Kč

195 Kč

185 Kč

195 Kč

225 Kč

165 Kč

185 Kč

205 Kč

160 Kč

145 Kč

125 Kč

Ceny hlavních chodů jsou uvedeny včetně příloh. Přílohy si můžete libovolně zaměňovat.

BALL-TIP STEAK
s omáčkou z hříbků a domácími restovanými noky.

HOVĚZÍ MINI STEAKY
s omáčkou ze zeleného pepře a pečenými rozmarýnovými brambory Grenaille.

ROASTBEEF
s domácími hranolky, domácí tatarkou a grilovanou červenou cibulí. 

GRILOVANÉ VEPŘOVÉ KARÉ SE SLANINOU
zapečené s modrým sýrem a listovým špenátem. Podáváme s marinovanou
červenou cibulí, krémovo-smetanovou omáčkou a bramborovou kaší.

MEDAILONKY Z VEPŘOVÉ PANENKY 
s krémovou hříbkovou omáčkou, lanýžovým olejem a listovým špenátem. 
Podáváme s pečenými brambory se slaninou a cibulkou.

KRŮTÍ STEAK
s omáčkou ze zeleného pepře, grilovanou zeleninou a brambory Grenaille.

KUŘECÍ STEAK
se smetanovo-parmezánovou omáčkou, zelenými fazolkami, sušenými rajčaty, 
černými olivami a gratinovanými brambory. 

LOSOS V BRAMBOROVÉ KRUSTĚ 
podávaný na špenátovém lůžku s dijonskou krémovou omáčkou. 

MELANZANE ALLA PARMIGIANA
Grilovaný lilek, cuketa a rajčata zapečené s mozzarellou, parmezánem 
a rajčatovou omáčkou. Podáváme s rozpečeným bagelem.

DOMÁCÍ BRAMBOROVÉ NOKY
s kuřecím masem, rajčatovo-smetanovou omáčkou a parmezánem.

DOMÁCÍ BRAMBOROVÉ NOKY
s grilovanou zeleninou, žampiony a rajčatovo-smetanovou omáčkou a parmezánem.

DOMÁCÍ DEZERTY
70 Kč

60 Kč

55 Kč

NEKYNUTÉ LÍVANCE 
z ovesných vloček a jablek, s lesním ovocem, javorovým sirupem a zakysanou smetanou.

CRÈME BRÛLÉE
vanilkový krém se zkaramelizovanou krustičkou.

ČOKOLÁDOVÉ SUFLÉ
horký čokoládový dortík s vanilkovou omáčkou, lesními plody a zakysanou smetanou

DALŠÍ VYNIKAJÍCÍ DEZERTY
NALEZNETE V NAŠICH VITRÍNÁCH!

DĚTSKÁ JÍDLA

(platí pro těstoviny, saláty a hlavní chody). 

BAGELY

Bagel [čti: bejgl] 
se připravuje z kynutého těsta, 
které se nejprve krátce povaří 
a teprve potom se peče. 

Typický tvar prstence jej předurčil k cestování po světě. 
Kam se dokutálel, všude si ho oblíbili. Pochází ze střední a východní 
Evropy, doputoval do Severní Ameriky, odkud se rozšířil do celého světa .

CESTOVATEL, KTERÝ UDĚLAL DÍRU DO SVĚTA.

STARTER
slanina, vajíčko, krémový sýr

ROLLEX
šunka od kosti, ementál, rajčata, okurky, salát, hořčice, majonéza a krémový sýr

ROASTBEEF
roastbeef, kyselá okurka, rajčata, červená cibule, salát, dijonská hořčice, 
majonéza a krémový sýr

KMOTR 
parmská šunka, rukola, sušená rajčata, jalapeño papričky, krémový sýr

LOX 
marinovaný losos, červená cibulka, kapary, citrón, krémový sýr

FRANCOUZ 
zrající kozí sýr, pečený lilek a rajčata, sušená rajčata, rukola, krémový sýr

    55 Kč
     

95 Kč

95 Kč

95 Kč

115 Kč

95 Kč

1

2

3

4

5

6

Hugo / Prosecco, Sambuca likér, bezový sirup, máta, soda
Cuba Libre / Bacardi Superior, limetková šťáva, Coca-Cola
Caipirinha / Cachaca, třtinový cukr, limetka
Atomic Locade  / Vodka, Blue Curacao, Triple Sec, limetková šťáva
Mojito / Bacardi Superior, limetka, třtinový cukr, máta, soda
Mojito RAZZ / Bacardi Razz, limetka, maliny, třtinový cukr, máta, soda
Aperol Spritz / Aperol likér, Prosecco, pomeranč, soda
Pina Colada / Bacardi Superior, kokosový likér, ananasový džus, smetana
Sex on the Beach  / Vodka, broskvový likér, pomerančový a brusinkový džus
Tequila Sunrise / Tequila Blanco, pomerančový džus, grenadina

NEALKOHOLICKÉ
Virgin Colada / ananasový džus, kokosový likér, smetana
Nealko Mojito / soda, limetka, máta, třtinový cukr

85 Kč
85 Kč
85 Kč
85 Kč
95 Kč
95 Kč
95 Kč
95 Kč
95 Kč

105 Kč

75 Kč
75 Kč

KOKTEJLY / MÍCHANÉ NÁPOJE

115 Kč

145 Kč

155 Kč

65 Kč

?


