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Předkrmy

SPECIALITY

80 g Hovězí carpaccio s bazalkovým pestem,
rukolou, parmezánové hobliny (1, 7)
209,–

500 g Marinovaná pečená vepřová žebírka
/medová nebo pikantní/ křen, hořčice,
okurek, chleba jako Brno 
239,–

120 g Plátky roštěné podávané na žhavé
pánvi s rukolou a parmezánem (7)180,–

400 g Marinovaná kuřecí křídla dělená
medová nebo pikantní, hořčice, okurek,
chleba jako Brno 	

199,–

150 g Smažené telecí řízky
vařené brambory s máslem a petrželkou

239,–

200 g Kachní prsa připravená
v Sous–vide s bramborovým pyré

239,–

300 g Vepřový Tomahawk s kostí,
pepřová omáčka, opečené brambory
s česnekem, slaninou a cibulí

255,–

Polévky

nové 150 g Holandský mletý řízek,
bramborové pyré 

199,–

Silný hovězí vývar s masem, zeleninou
a nudlemi (1, 3, 6, 7, 9, 10)65,–

nové 150 g Jelen na smetaně,
karlovarský knedlík


229,–

Tomatová se smetanou sypaná
parmezánem (7)68,–

RYBY

Saláty / Těstoviny

Vegetariánské jídlo

Něco k pivu
nové 75 g Domácí škvarková pomazánka
pizza chléb
nové 75 g Roast beef podávaný na chleba
jako brno s hořčičnou majonézou
150 g Smažené cibulové kroužky
s česnekovou majonézou (1, 3, 7)

Caesar salát s kuřecím masem, slaninou
a parmezánový kruton (7, 1, 4, 10)	

105,–
119,–
100,–

150 g Filet z lososa na listovém špenátu (4)299,–

209,–

120 g Smažený sýr, vařené brambory
s máslem a petrželkou, tatarka (1, 3, 7)

Zeleninový salát s grilovaným kozím sýrem,
cibulový relish, hruška, karamelizované
ořechy, bagetka (1, 5, 7)	215,–

DĚTSKÁ JÍDLA (pouze pro děti)

Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino
pancetta, chili, česnek (1, 3, 7)169,–
Spaghetti Primavera cherry rajčata,
mozzarella, pesto, šalotka

165,–

Noky s kuřecím masem, smetanou
a špenátem (1, 3, 7) 

185,–

MASA A STEAKY
200 g Váleček z vepřové panenky v pancette
s fazolovými lusky, bramboráčky (10, 1, 7, 3, 12)229,–
200 g Váleček z vepřové panenky se švestkovou
omáčkou, batátové hranolky (1)

229,–
200 g Kuřecí Supreme s hranolkami z červené
řepy a karotky glazované v javorovém
sirupu a demi-glace omáčkou (3, 9, 13)209,–
250 g Striploin steak /vyzrálý nízký
roštěnec/, restované houby s cibulkou

320,–

150 g Tatarák z hovězího masa /na přání
(3, 1, 6, 9, 10, 13)235,–

nenamíchaný/ 6 ks topinek

 185,–

80 g Kuřecí řízek s bramborovou kaší (1, 3, 6, 7)  119,–
80 g Smažený sýr, vařené brambory s máslem119,–

PŘÍLOHY
Bramborové pyré (7) 	49,–
Grilovaná zelenina 	
79,–
Hranolky 	
45,–
Pečené brambory na bylinkách	
45,–
Vařené brambory s máslem 	
42,–
Fazolové lusky se slaninou 	
65,–
Restované žampiony

70,–
Dušený listový špenát 	
59,–
Ošatka s domácím chlebem 	
30,–
Francouzská bageta česnek, bylinka (1, 7) 	 59,–
Kečup nebo tatarka (7) 	
30,–

OMÁČKY
Pepřová ze zeleného pepře, portská,
chimichurri 	

40,–

DEZERTY
Vanilková zmrzlina v ořechách
s mléčnou čokoládou (7, 8) 	

119,–

Čokoládový brownies dort	

119,–

PIZZA
Focaccia clasico /rozmarýn, olivový olej,
česnek/ (1, 6)	

Pizza quattro salami /pomodoro, mozzarella,
149,–

italský pikantní salám, poličan, paprikáš,
španělský salám toreador/ (1, 7) 

205,–

Pizza melenzane /pomodoro, mozzarella,

Pizza unherese /pomodoro, mozzarella,

grilovaný lilek, čerstvé tomaty a bazalka/ (1, 7)199,–

Pizza al carpacio /pomodoro, mozzarella,
hovězí carpaccio, parmezán/ (1, 6, 7)	

239,–

/dvojí dávka těsta, italský salám mortadella,
pistáciové pesto/229,–

219,–

Pizza bolognese /pomodoro, mozzarella,
boloňská omáčka, parmezán, oregáno/215,–

195,–

Family pizza /pomodoro, mozzarella, šunka,
špenát, kukuřice, salám, žampiony, 4 druhy sýra/325,–

anglická slanina, feferony, oregáno, vejce/ (1, 3, 6)  205,–

Pizza quattro formaggi /smetana, 4 druhy
sýra, oregano/ (1, 6, 7)

Pizza funghi /pomodoro, mozzarella, šunka,
žampiony, česnek, oregano/ (1, 6, 7) 	
Pizza al tonno /pomodoro, mozzarella, tuňák,
cibule, česnek, oregano/ (1, 4, 7)	
Pizza diablo /pomodoro, mozzarella, šunka,

Pizza mortadella a pesto pistachio

Pizza rodinná velikost 45 cm
195,–

PŘÍSADY NA PIZZU

česnek, žampiony, feferonky, oregano/ (1, 6, 7) 

205,–

Pizza hawai /smetana, mozzarella, šunka,
ananas/ (1, 6, 7) 	

199,–

Pizza salsiccia /pomodoro, mozzarella,
klobása salsiccia, žampiony/ (1, 7) 	

209,–

Pizza messicana /pomodoro, mozzarella, poličan,
cibule, vejce, kukuřice, chilli, oregano/ (1, 3, 7) 	 205,–
Pizza prosciuto cotto /pomodoro,

mozzarella, dušená šunka, oregano/ (1, 6, 7) 	

185,–

Pizza bianco prosciutto /smetana,
mozzarella, parmská šunka, oregano/ (1, 6, 7) 	

215,–

Pizza capricciosa /pomodoro, mozzarella,

šunka, žampiony, olivy, artyčoky, oregano/ (1, 7) 	

215,–

Pizza diavola /pomodoro, mozzarella,

pikantní italský salám, oregano, chimichurri
pikantní domácí koření/ (1, 7) 	

Pizza brusinková s hermelínem

/smetana, hermelín, niva, brusinky/ (1, 7) 

209,–
215,–

Pizza crudo e rucola /pomodoro, mozzarella,
prosciutto crudo, rukola, parmezán/ (1, 7) 	 220,–
Pizza roma /pomodoro, mozzarella, anglická
slanina, žampiony, olivy, pepř, oregano/ (1, 6, 7) 	 209,–
Pizza margherita /pomodoro, mozzarella,
oregáno/ (1, 7) 	

Paprika29,–
Kukuřice 
25,–
Žampiony 
35,–
Sýr eidam (7)35,–
Vajíčko (3)17,–
Olivy 
30,–
Ananas30,–
Kapary 
40,–
Feferony 
25,–
Šunka 
35,–
Mozzarella (7)38,–
Špenát30,–
Tuňák (4) 
35,–
Parmezán (7)55,–
Cibule 
17,–
Salám poličan
35,–
Kuřecí maso
47,–
Anglická slanina (1, 6)38,–
Ančovičky56,–
Prosciutto55,–
Italský pikantní salám
50,–
Česnek28,–
Anglická slanina (1, 6)38,–
Španělský salám toreador
40,–

185,–

Krabice Family pizza 	

15,–

Krabice pizza 	

12,–

NEALKOHOLICKÉ
NÁPOJE
0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,25 l
0,25 l

Coca-Cola 
Coca-Cola Lights 
Fanta
Sprite	
Kinley Tonic
Cappy juice
(dle nabídky)

0,5 l	Radegast
TEQUILA
nefiltrovaný42,0,04 l Sauza (blanco, gold)80,–
0,3 l	Radegast
nefiltrovaný 
36,45,–
45,– 0,4 l Cider Kingswood  55,- VODKA
45,–
0,04 l Finská	
65,–
45,– APERITIVY
45,–
0,1 l Crodino–nealko.
55,–
0,04 l Campari
55,– GIN
48,–
0,08 l Martiny (bianco, dry)55,–
65,–
0,04 l Beefeater
65,–
0,04 l Sandeman port ruby 55,–

0,25 l Red bull
0,25 l	Bonaqua (perlivá, jemně
38,–
perlivá, neperlivá) 
1 l	Džbán s vodou
a citrónem
50,–
0,5 l 	Točená malinová
limonáda 
42,–
0,3 l 	Točená malinová
limonáda 
27,–

TEPLÉ NÁPOJE, KÁVA
Espresso	
47,–
Cappuccino (7)	
60,–
Latte Macchiato (7)60,–
Vídeňská káva (7)60,–

70,–
Irská káva (7)
Alžírská káva (7)65,–
Horká čokoláda (7)60,–
Čaj + med (dle nabídky)55,–
Svařené víno 0,2 l (12)60,–
Grog 0,2 l 	
60,–
Smetana do kávy (7)10,–

DOMÁCÍ LIHOVINY

VÍNA ROZLÉVANÁ
(dle denní nabídky)

0,04 l Fernet Stock
0,04 l Fernet Stock citrus
52,–
0,04 l Becherovka
52,–
0,04 l Slivovice

0,2 l Bílé víno
0,2 l Červené víno
0,2 l	Lambrusco (bílé,
červené)52,–

55,–
55,–
55,–
80,–

(velký výběr jakostních a výběrových
vín najdete ve vinném lístku)

AMERICKÁ whiskey,
BOURBON

LIKÉRY

0,04 l Jim Beam
0,04 l Jack Daniel’s

75,–
80,–

60,– SKOTSKÁ WHISKY
60,–
40,– 0,04 l Ballantine’s
60,–

75,–

0,04 l Jägermeister
0,04 l Baileys	
0,04 l Malibu	
0,04 l Absinth 70%

RUM

IRSKÁ whiskey
0,04 l Jameson
85,– 0,04 l Tullamore

70,–
70,–

0,04 l Capitan Bucanero
0,04 l	Havana club aňejo
blanco	
65,–
PIVO
COGNAC, BRANDY
0,04 l Rum Božkov
50,–
0,5 l Pilsner Urquell (1)
52,– 0,04 l Republika Exclusive 70,– 0,04 l Metaxa 5*
70,–
0,3 l Pilsner Urquell (1)42,– 0,04 l Diplomatico
 120,–
0,5 l Kozel světlý 11° (1)39,– 0,04 l Don Papa
 110,–
0,3 l Kozel světlý 11° (1)30,–
0,5 l	Birell světlé
nealkoholické pivo (1)37,–

Jsme výhradní dovozci kávy
Váha pokrmů je uvedena v syrovém stavu. Ceny včetně DPH. Poloviční porce Vám rádi připravíme
u jídel, jejichž charakter to dovoluje. Za poloviční porce účtujeme 70 % ceny. K jídlu lze změnit
pouze přílohu ve stejné ceně, za jinou změnu účtujeme 12 Kč.
Nabízený sortiment může obsahovat alergeny skupiny 1–14, podrobnější informace o alergenech
u obsluhy.
Platební karty přijímáme při platbě nad sto korun. Jídlo s sebou nelze platit kartou. Couvert 12 Kč.
WIFI heslo: kiki1234

