
Předkrmy   

Starters/Vorspeisen

Mozarella s cherry rajčátky, pestem a olivovým olejem, 

grissini

Mozarela with cherry tomatoes, olive oil and grissini

Mozzarella mit Kirschtomaten, Olivenöl und Grissini

Vysvětlivky: Consomé - Silný tmavý vývar

Hlavní jídla                

Main 

courses/Hauptgericht

Kuřecí prsíčko supreme připravované metodou sous 

vide  s opékanou mrkví a gremoláta

199 Kč

Supreme chicken breast prepared with sous vide method with roasted 

carrots and gremolat

Überragende Hähnchenbrust nach der Sous-Vide-Methode mit 

gerösteten Karotten und Gremolate

200g
Steak z vepřové kotlety na krémových bramborách, se 

zeleným pepřem a pórkem
259 Kč

Pork chop steak on creamy potatoes, with green pepper and 

leek

Schweinekotelettsteak, cremige Kartoffeln mit grünem Pfeffer und 

Lauch

150g

Hovězí nudličky z pravé svíčkové s lesními houbami a 

smetanou

Doporučujeme s dušenou rýží

Beef stripes of the right sirloin with wild mushrooms and cream

Rindfleischstücken (Rinderfilet) mit Waldpilzen und Sahne

Vysvětlivky Gremoláta - kombinace petrželky, citronové kůry a česneku

200g

259 Kč

125 g 89 Kč



200g

Steaky z telecího pavoučku, šťouchané brambory, demi 

glace

259 Kč

Veal steaks with sour cream sauce with capers, white wine and thyme, 

mashed potatoes

Kalbsspinnensteaks mit Sauerrahmsauce mit Kapern, Weißwein und 

Thymian, Kartoffelpüree

200 g

Vepřová panenka se zauzenou bramborovou kaší, 

silnou šťávou a grilovanou cibulkou, slaninový chips

Pork tednerloin with smoked potatoe pureé, grilled onion, bacon chip

Schweinefilet Rücherkartoffelpüree mit gegrillten Zwiebeln, 

Speckchips

Burger z hovězího chuck rollu s kouřovou BBQ 

omáčkou, opékanou slaninou, vídeňskou cibulkou a 

salátem, steakové hranolky
Beef chuck roll burger with smoky BBQ sauce, fried bacon, Viennese 

onion and salad, steak fries

Beef Chuck Roll Burger mit rauchiger BBQ Sauce, gebratenem Speck, 

Wiener Zwiebeln und Salat, Steak Pommes

200 g

Steak z čerstvého lososa na čočkovém ragú a 

citronovou omáčkou

Fresh salmon steak with lentil ragou, lemon sauce 

Frisches Lachssteak mit Linsenragou, Zitronensauce

280g Tagliatelle ala cardinale se sýrem mozzarella (bezmasé)

Tagliatelle ala cardianle with mozzarella (no meat)

Tagliatelle alla cardinale mit Mozzarella (fleischlos)

Hovězí biftek ze svíčkové s pepřovou omáčkou  

Doporučujeme se steakovými hranolkami
Beef sirlion with  pepper sauce, recommended  steak fries

Rind Steak mit  Pfeffersauce, empfohlene Beilage Pommes Frites

Smažený sýr                                                                                                            
Doporučujeme se steakovými hranolkami
Deep fried Eidam-cheese, recommended  steak fries
Panierter Edamer mit Pommes Frites

120 g 109 Kč

200 g 369 Kč

249 Kč

200 g 209 Kč

289 Kč

169 Kč



Smažené kuřecí nugetky s omáčkou remoulade, 

máslovými bramborami a hladkolistou petrželkou                                                           

Fried chicken nuggest with remoulade sauce butter's potatoes and 

smooth parsley

Gebratene Hühnernuggets mit Semouladensauce,  Butterkartoffeln 

und glatter Petersilie

Smažený řízek z vepřové krkovice s citrónem                                                       
Doporučujeme s vařeným bramborem
Pork neck fried in breadcrumbs, recommended with boiled potatoes
Schweineschnitzel (Halsfleisch) empfohlene Beilage Salzkartoffeln

Vysvětlivky
Remoulade:  Studená omáčka z jemné majonézy, sardinek, okurek, 

koření a hořčice. 

200g 219 Kč

200g 170 Kč



Saláty                       

Vegetable salads / 

Gemüse Salaten

Míchaný zeleninový salát s balkánským sýrem (olivy, 

červená cibulka, paprika, okurky, rajčata)
Mixed vegetable salad with Balkan cheese, olives, red onion, pepper, 

cucumbers, tomatoes

Gemischter Gemüsesalat mit Balkankäse, Oliven, roten Zwiebeln, 

Paprika, Gurken, Tomaten

120g Kuřecí stripsy na zeleninovém salát s česnekovým 

dresinkem
189 Kč

Chicken stripes on vegetable salad with garlic dressing

Hähnchenstreifen auf Gemüsesalat mit Knoblauchdressing

Rajčatový salát

Tomato salad/Tomatensalat

Okurkový salát
Cucumber salad/Gurkensalat

Míchaný zeleninový salát

Mixed vegetable salad/Gemischter Gemüsensalat

Vysvětlivky: Supreme - tento pojem se vztahuje ke způsobu naporcování masa, jde o prsíčka s 

křídlem s kůží

Souse vide - je způsob pomalého vaření masa ve vakuu. V důsledku toho je maso 

daleko šťavnatější, zachovává si víc přírodních chutí.

260g 129 Kč

200g 59 Kč

200g 59 Kč

200g 55 Kč



Přílohy                                                                   

Side dish/ Beilagen

Vařené brambory s petrželkou maštěné máslem

Cooked potatoes/Salzkartoffeln

Opečené brambory

baked potatoes / Bratkartoffeln

Steakové hranolky

French fries/Pommes Frites

Šťouchané brambory

Mashed potatoes / gestampfte Kartoffeln

Dušená rýže

Rice/ Reis

Rozpečená bageta - česneková nebo bylinková

Baguette on the grill - garlic or with herbs

geröstetes Baguette - Knoblauch und Kräuter

Kovbojské fazole 45 Kč

Cowboy beans/ Cowboy-Bohnen

Pepřová omáčka

Pepper sauce / Pfeffersauce

Omáčka z lesních hub

Sauce from forest mushrooms/ Sauce aus Waldpilzen

Tatarská omáčka

Tartar sauce/Remoulade

Kečup

Ketchup 

Pikantní omáčka

Spicy sauce /pikante Remoulade

30 Kč

30 Kč

25 Kč

25 Kč

25 Kč

30 Kč

30 Kč

30 Kč

38 Kč

35 Kč

30 Kč



Dezerty                                            

Dessert / Desserts

Brusinkový koláč s coulis z lesního ovoce a mátovým 

crème fraîche

Cranberrie pie with forest fruit coulis and mint creme fraiche

Cranberry Pie mit Waldfrucht Coulis und Minze Fraiche

Crème brûlée

Vanilkový krém pod krustou zkaramelizovaného cukru

Domácí  Tiramisu s ovocem, sypané holandským 

kakaem

 Tiramisu with fruit, sprinkled with Dutch cocoa

Tiramisu mit Früchten mit holländischem Kakao

Zmrzlinový pohár s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

Vanilla ice-cream sundea with whipped cream
Eisbecher mit Vanilleeis und Schlagsahne

Zmrzlinový pohár s čokoládovou zmrzlinou a šlehačkou

Chocolate ice-cream sundea with whipped cream

Eisbecher mit Schokoladeneis und Schlagsahne

Dětský zmrzlinový pohár

Children Sundea / Kindereisbecher

Kopeček zmrzliny 15 Kč
Ice cream ball/Eiskugel

Poháry obsahují dva kopečky zmrzliny.

Dětský pohár obsahuje 1 kopeček zmrzliny.

Vysvětlivky: Coulis:  přecezená hustá omáčka nebo pyré

59 Kč

59 Kč

45 Kč

1ks 79 Kč

1ks 79 Kč

1ks 69 Kč


