Předkrmy a polévky
Tartar di manzo 80 g - jemně sekané hovězí, šalotka, dijonská
hořčice, žloutek, bazalka, capari, máslové topinky z kmínového
chleba
*1,3,7,10

135 Kč

Toscánská zelenina - grilovaná cuketa, paprika, lilek
a žampiony marinované v olivovém oleji s balzamickým octem
a bazalkou, servírované na listovém salátu s rukolou
a parmazánem
*7

118 Kč

Roastbeef 80 g - tenké plátky pečeného roštěnce, servírované
s pikantním dresinkem, vařeným vejcem, listovým salátem,
parmazánem a kapari
*3,7,10

158 Kč

Caprese clasicco - výběrová italská mozzarella, servírovaná
s tartarem ze sekaných tomat, bazalky a panenského
olivového oleje *7

138 Kč

Hovězí vývar s domácí zavářkou, játrové knedlíčky, kořenová
zelenina
*1,3,7,9

68 Kč

Saláty
Garden salÁt - čerstvě krájené tomaty, paprika a okurka,
doplněné jemně krájenou červenou cibulkou, servírované
s marinovaným sýrem feta, panenským olivovým olejem
a olivami
*7,10

185 Kč

Chicken grill salÁt - grilované kuřecí prsíčko servírované
na listovém salátu s tomaty a okurkou, doplněné
vařeným vejcem, křupavou slaninou a vinaigrette
*3,10

196 Kč

Těstoviny
Tagliatelle pollo s kuřecím masem, mini tomaty, choriZem
a fazolkami, sýr parmazán
*1,3,7

148 Kč

Fusilli manzo s hovězími nudličkami, žampiony, rozmarýnem
a smetanou, sýr parmazán
*1,3,7

198 Kč

Linguine alla chef s vepřovou panenkou, česnekem a chilli,
petrželka, sýr parmazán
*1,3,7

165 Kč

Hlavní chody
Pečená vepřová BBQ žebra 500 g - servírovaná s tradičními
omáčkami a ciabattou z HonzíkovY pekárny
*1,6,7,10

298 Kč

Kuřecí supreme 180 g - grilované kuřecí prso, servírované
s bramborovým pyré A parmazánem, grilovaná zelenina
*7

238 Kč

Jambalay prawns pečená rýže basmati s krevetami s choriZem,
cibulí, červenou paprikou, řapíkatým celerem a tomaty
*2,7

298 Kč

Beef BBQ burger 160 g - grilované vyzrálé hovězí, bulka
z HonzíkovY pekárny, mix salát, majonéza, křupavá slanina,
čedar , bbq omáčka, hranolky
*1,3,7,10

275 Kč

Grilovaná vepřová panenka 200 g - servírovaná s fazolovými
lusky na slanině, pečené brambory s rozmarýnem, demi glacé
se zeleným pepřem
*7,9,12

265 Kč

Vepřová líčka 250 g - pečená na pivu v kořenové zelenině
s bylinami, servírovaná s bramborovým pyré
*7,9

225 Kč

Hovězí na smetaně 200 g - provoněná farmářským špekem,
pečená v kořenové zelenině se smetanou, servírovaná
s domácím karlovarským knedlíkem a brusinkovou
zavařeninou
*1,3,7,9

268 Kč

Steaky
Grilovaný rump steak z jižní ameriky 250 g

265 Kč

Entrecôte z Uruguaye 200 g

360 Kč

Přílohy a omáčky
Miska rýže
Bramborové pyré
Hranolky
Fazolky na slanině

40 Kč
40 Kč
40 Kč
45 Kč

Pečené brambory s rozmarýnem
Demi glaCé se zeleným pepřem
Grilovaná zelenina
Bylinkové máslo

45 Kč
45 Kč
58 Kč
30 Kč

Dětská jídla
Hovězí vývar s domácí zavářkou, kořenová zelenina
*1,3,7,9
Hovězí na smetaně pečenÉ v kořenové zelenině se smetanou,
servírovaná s domácím karlovarským knedlíkem
*1,3,7,9
Smažené kuřecí nugetky, bramborové pyré
*1,3,7
Restovaná rýže s kuřecím masem a zeleninou
Linguine s tomatovou omáčkou a parmazánem
*7

48 Kč
85 Kč
85 Kč
85 Kč
68 Kč

Dezerty
Šlehané mascarpone se sezóním ovocem a mango
omáčkou
*7

85 Kč

Čokoládový fondant s višňovou omáčkou a vanilkovou
zmrzlinou
* 1,3,7

118 Kč

Aperitivy
0,04 l
0,10 l
0,10 l
0,10 l
0,10 l

Campari Bitter
Cinzano extra dry
Cinzano bianco
Cinzano rosso
Crodino Bindo, Crodino Rosso

70,60,60,60,45,-

Kousek desítky ALE 10°
Kousek desítky ALE 10°
Kousek jedenáctky 11°
Kousek jedenáctky 11°
Kousek dvanáctky 12°
Kousek dvanáctky 12°
Bernard nealkoholický
Pilsner Urquell lahev

45,28,39,30,46,36,35,45,-

Pivo
0,50 l
0,30 l
0,50 l
0,30 l
0,50 l
0,30 l
0,40 l
0,33 l
Víno
Šumivá vína
0,1 l Prosecco
0,15 l Prosecco
0,75 l Prosecco

60,80,400,-

Bílá vína
0,1 l Bílé víno dle nabídky
0,15 l Bílé víno dle nabídky
0,75 l Bílé víno dle nabídky

55,75,375,-

Červená vína
0,1 l Červené víno dle nabídky
0,15 l Červené víno dle nabídky
0,75 l Červené víno dle nabídky

55,75,375,-

Nealkoholické nápoje
0,75 l
0,75 l
0,25 l
0,25 l
0,30 l
0,30 l
0,20 l

Romerquelle neperlivá
Romerquelle jemně perlivá
Bonaqua, jemně perlivá
Bonaqua, neperlivá
Domácí limonáda dle nabídky
Domácí ledový čaj
Fresh pomerančový

75,75,35,35,50,60
65,-

0,20 l
0,25 l
0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l

Fresh grepový
Cappy pomeranč, jablko, jahoda
Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Sprite
Tonic
Tonic zázvorový
Red Bull

65,40,45,45,45,45,45,60,-

Káva
Káva Filicori Zecchini ESPRESSO BLEND směs zrnkové kávy
v poměru 75% arabica a 25% robusta.
15 ml
25 ml
25 ml
40 ml
25 ml
25 ml
25 ml
40 ml
25 ml
25 ml
40 ml

Ristretto
Espresso
Espresso lungo
Espresso doppio
Espresso macchiatto
Cappuccino
Caffe latte macchiatto
Flat white
Vídeňská káva
Ledová káva
Frappé

45,45,45,70,50,55,60,80,60,85,75,-

(množství uvádí obsah kávy v nápoji bez ostatních ingrediencí)
Sypané čaje
0,50 l Zelený čaj
0,50 l Ovocný čaj
0,50 l Černý čaj Earl grey

55,55,55,-

Čerstvé čaje
0,50 l Mátový
0,50 l Zázvorový

50,50,-

Likéry
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l

Jägermeister
Becherovka
Zelená peprmint
Čert

60,55,40,45,-

Vodka
0,04 l Vodka Beluga Noble

105,-

0,04 l Vodka Russkij Standard

60,-

Pálenky
,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l

Grappa
Bartida slivovice 47%
Bartida meruňkovice 43%
Bartida hruškovice 43%
Bartida Calvados 40%

130,75,75,75,75,-

Whisky, bourbon
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l

Whisky Nikka Taketsuru Pure Malt
Jameson
Bushmills
Bushmills Black Bush

155,65,70,95,-

Gin
0,04 l Tanqueray London dry

75,-

Rumy
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l

Ron Zacapa 23 Aňos
Ron Diplomático
Ron Don Papa
Ron Panama Nation 10 Aňos

130,120,115,150,-

