
Hlavní jídla                

Main courses

Kuřecí nudličky  Sweet & Chilli (cibule, 

žampiony, řapíkatý celer, paprika, bambusové 

výhonky)

Doporučujeme se steakovými hranolkami
Chicken noodles Sweet & Chilli (onion, mushrooms, celery,  pepper, 

bamboo sprouts)

Hähnchennudeln Sweet & Chilli (Zwiebeln, Champignons, 

Sellerie, Paprika, Bambussprossen)

Kuřecí prsíčko supreme připravované metodou 

sous vide  se zeleninovým ragú, restovaná 

cibulka, švestková omáčka

199 Kč

Doporučujeme se steakovými hranolkami

Chicken breast supreme, prepared by the method of sous vide with 

vegetable ragout, roasted onion, plum sauce

Hühnchenbrust Supreme, zubereitet nach Sous Vide mit 

Gemüseragout, gerösteter Zwiebel, Pflaumensauce

150g
Zvěřinové ragú s tyrolským knedlíkem a 

máslovým brunoise
189 Kč

Wild game ragout with Tyrolean dumpling and butter brunoise

Wildfleischragout mit Tiroler Knödel und Butterbrunois

150g

Hovězí nudličky z pravé svíčkové s lesními 

houbami a smetanou

Doporučujeme s dušenou rýží

Beef noodles of the right sirloin with forest mushrooms and cream

Rindsnudeln vom richtigen Lendenbraten mit Waldpilzen und Sahne

200g

Steaky z telecího pavoučku, šťouchané brambory 

se slaninou a liškovou omáčkou
259 Kč

Veal spider steaks, mashed potatoes with bacon and chanterelle sauce

Kalbfleisch mit gestampfte Kartoffeln, Pfifferling Sauce

200g

239 Kč

239 Kč

150g 189 Kč



200 g

Grilované vepřové medailonky  z panenky se 

zeleninovým ragú a omáčkou demi glace

Doporučujeme se steakovými hranolkami

Grilled pork medallions with vegetable ragout and demi glace sauce

Gegrillte Schweinemedaillons mit Gemüseragout und Demi-Glace-

Sauce

350g s kostí

Konfitované jehněčí kolínko s mačkanými 

bramborami, grilované žampiony
279 Kč

Confit lamb knee with mashed potatoes, grilled champignons

Confit Lammzwinger mit gepressten Kartoffeln, gegrillte 

Champignons

500g

Pečená vepřová žebra, marinovaná zelenina, 

chléb
219 Kč

Roasted pork ribs, marinated vegetables, bread

Geröstete Schweinerippchen, mariniertes Gemüse, Brot

400g s kostí

Steak z kotlety připravované metodou sous vide 

a houbovým ragú
249 Kč

Steak from porkchop prepared by sous vide and mushroom ragout

Schweinekotelett Steak und Pilzragout

Grilovaný steak z vepřové krkovičky s 

kovbojskými fazolemi                                                                                         
Doporučujeme s pečenými brambory

Grilled pork neck steak with cowboy beans 

Gegrilltes Schweinenackensteak mit Cowboy-Bohnen

Cheeseburger z hovězího chuck rollu se 

steakovými hranolkami - cheddar, slanina, 

cibule, okurka, ledový salát, rajče
Cheeseburger with steak fries - beef chuck roll, cheddar, bacon, onion, 

pickled cucumber, iceberg lettuce, tomato

Cheeseburger mit Pommes frites

Grilované kachní prsíčko s hráškem a liškami, 

pečená cibule a omáčka demi glace

Doporučujeme s pečenými brambory

Grilled duck breast with peas and chanterelles, roasted onion

Gegrillte Entenbrust mit Erbsen und Pfifferlingen, gerösteten 

Zwiebeln

200g 249 Kč

239 Kč

300g 229 Kč

200 g 209 Kč



200 g

Steak z čerstvého lososa s opečeným citronem, 

frisé salat

Doporučujeme s vařenými bramborami

Fresh salmon steak with grilled vegetable,recommended with boiled 

potatoes

Frisches Lachssteak, gegrilte Zitron, empfohlene Beilage Salzkartoffeln

120g

Tagliatelle s tyrolským špekem, sušená rajčata, 

bazalka, česnek, sýr grana padano

Tagliatelle with Tyrolean bacon, tomatoes, basil, garlic, grana padano 

cheese

Tagliatelle mit Tiroler Speck, Tomaten, Basilikum, Knoblauch, 

Grana Padano Käse

280g

Tagliatelle s rajčaty, bazalkou, česnekem a sýrem 

grana padano (bezmasé)
Tagliatelle with  tomatoes, basil, garlic, grana padano cheese (no 

meat)

Tagliatelle mit Tomaten, Basilikum, Knoblauch und Grana 

Padano Käse

Hovězí biftek ze svíčkové se žampiónovou nebo 

pepřovou omáčkou  

Doporučujeme se steakovými hranolkami

Beef sirlion with mushroom or pepper sauce, recommended  steak fries

Rind Steak mit Pilz oder Pfeffersauce, empfohlene Beilage Pommes 

Frites

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

Smažený kuřecí řízek                                                              
Doporučujeme se steakovými hranolkami

Fried chicken breast in breadcrumbs/ we recommend french fries

Panierter Hühnerschnitzel/empfohlene Beilage Pommes Frites

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

120 g 109 Kč

200g 165 Kč

200g 170 Kč

289 Kč

179 Kč

149 Kč

200 g 369 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 míchaném listovém salátu s 

česnekovým dipem a vařeným vejcem
179 Kč

Chicken strips on a mixed lettuce with garlic dip and boiled egg

Panierte Hänchenstreifen auf gemischten Salat mit Knoblauch-dip 

und Ei

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.

200g 55 Kč

260g 129 Kč

200g 59 Kč

200g 59 Kč



Přílohy / Side dish/ 

Beilagen

Vařené brambory maštěné máslem

Cooked potatoes/Salzkartoffeln

Pečené brambory

baked potatoes / Bratkartoffeln

Steakové hranolky

French fries/Pommes Frites

Šťouchané brambory

Mashed potatoes / gestampfte Kartoffeln

Dušená rýže

Rice/ Rise

Rozpečená bageta - česneková nebo bylinková

Baguette on the grill - garlic or with herbs

Kovbojské fazole 45 Kč

Cowboy beans/ Cowboy-Bohnen

Pepřová omáčka

Pepper sauce / Pfeffersauce

Žampiónová omáčka

Champignon sauce / Champignonsauce

Tatarská omáčka

Tartar sauce/Remoulade

Kečup

Ketchup 

Pikantní omáčka

Spicy sauce /pikante Remoulade

25 Kč

25 Kč

30 Kč

30 Kč

30 Kč

30 Kč

25 Kč

30 Kč

30 Kč

38 Kč

35 Kč



Dezerty                                            

Dessert / Desserts

Čokoládový dort s polevou, ovocem a šlehačkou

Chocolate cake with fruits

Schokoladenkuchen mit Frucht

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.

59 Kč

45 Kč

1ks 79 Kč

1ks 69 Kč

59 Kč

1ks 79 Kč


