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Předkrmy / starters / Vorspeisen

70 g  Carpaccio z hovězí svíčkové, bylinková bageta (a – 1, 3, 7) 175 kč 
 Carpaccio from beef tenderloin, herb baguette 
 Carpaccio vom rinderfilet, kräuterbaguette

Polévky / soups / Suppen

0,33 l  silný hovězí vývar s masem, zeleninou a nudlemi (a – 1, 3, 7, 9) 55 kč 
 Strong beef broth with meat, vegetables and noodles 
 kräftige rinderbrühe mit Fleisch, Gemüse, nudeln

0,33 l Gulášová s pečivem (a – 1, 3, 7) 59 kč 
 Goulash soup with bread 
 Gulaschsuppe mit kleingebäck

0,33 l  dle denní nabídky 55 kč 
 Soup of the day 
 Suppe laut tagesangebot



Česká klasika /Czech traditional meals /  
klassische Spezialitäten der tschechischen küche

150 g Vepřový bok, kysané zelí, bramborové knedlíky (a – 1, 3, 7) 185 kč 
 pork side, sour cabbage, potato dumplings 
 Schweinenuss, Sauerkraut, kartoffelknödel

150 g svíčková na smetaně, houskové knedlíky (a – 1, 3, 7, 10, 12) 225 kč 
 Beef slice with cream sauce, bread dumplings 
 Böhmischer Lendenbraten mit rahmsauce und Semmelknödeln

150 g  Hovězí guláš s cibulí, křenem a beraním rohem  195 kč 
 s houskovými knedlíky (a – 1, 3, 7) 
 Beef goulash with onion, horseraddish, pickled peppers,  
 bread dumplings 
 rindergulasch mit Zwiebeln, kren, Süßpfefferoni  
 und Semmelknödeln

150 g  kachní prso s gratinovanými brambory  255 kč 
 a omáčkou demi glace (a – 1, 7) 
 Duck breast with roasted potatoes and demi glace sauce 
 ente Brust mit gratinierten kartoffeln und Demiglace sauce

350 g konfitované kachní stehno, červené zelí, bramborové knedlíky  240 kč 
 (a – 1, 3, 7, 12) 
 Slow roasted duck thigs, red cabbage, potatoe dumplings 
 entenkeule mit rotkraut und kartoffelknödel

200 g Hovězí líčka na kořenové zelenině a červeném víně,  220 kč 
 šťouchané brambory (a – 1, 3, 7, 9)  
 Beef cheeks with root vegetables and red wine, mashed potatoes 
 rinderbacken in kräutergemüse und rotwein, Stampfkartoffeln

200 g smažený vepřový řízek, bramborový salát s majonézou  190 kč 
 (a – 1, 3, 7, 9, 10)  
 Fried pork schnitzel, potatoe salad with mayonnaise 
 Schweineschnitzel  mit kartoffelsalat mit Mayonnaise

200 g smažený kuřecí řízek, bramborový salát s majonézou  190 kč 
 (a – 1, 3, 7, 9, 10) 
 Fried chicken schnitzel, potatoe salad with mayonnaise 
 Hühnerschnitzel mit kartoffelsalat mit Mayonnaise

900 g  Pečené vepřové koleno na rozmarýnu, křen, hořčice,  230 kč 
 čalamáda, pečivo 
 roasted pork knee with rosemary, horseraddish, mustard,  
 pickled cabbage, bread 
 Gebratene Schweinestelze mit rosmarin, kren, Senf, Brot

600 g Pečená vepřová žebírka, křen, hořčice, čalamáda, pečivo 220 kč 
 roasted pork ribs, horseraddish, mustard, pickled cabbage, bread 
 Gebratene Schweinerippen, kren, Senf, Brot



Z grilu / From grill / Vom Grill

200 g  Hovězí svíčkové řezy s houbovým ragú (a – 1, 7)  330 kč 
 Sliced beef tenderloin with mushroom ragu  
 rinderfiletscheiben mit pilzragout

200 g Vepřová panenka plněná špenátem a sušenými rajčaty (a – 12)  220 kč 
 pork tenderloin filled with spinach and dried tomatoes 
 Schweinefilet, gefüllt mit Spinat und getrockneten tomaten 

300 g Flank steak s grilovanou zeleninou   330 kč 
 Flank steak with grilled vegetable 
 Flanksteak mit Grillgemüse

200 g kuřecí prsa zavinutá v tyrolské šunce (a - 7, 12) 220 kč 
 Chicken breast wrapped in tyrolean bacon 
 Hühnerbrust im tiroler Schinkenspeckmantel 

200 g  losos s grilovanou zeleninou (a – 4, 7, 9) 265 kč 
 Salmon with grilled vegetable 
 Lachs mit Grillgemüse

200 g  Hovězí hamburger, hranolky (salát, cibule, okurek, slanina, vejce) 220 kč 
 (a – 1, 3, 7) 
 Beef burger, pommes frites (lettuce, onion, cucumber, bacon, egg) 
 rindfleisch-Hamburger, pommes frites (Salat, Zwiebel, Gurke, Speck, ei)

steaky / Steaks

250 g  Hovězí svíčková 425 kč 
 Beef tenderloin  
 rinderfiletsteak

200 g  Vepřová panenka  200 kč 
 pork tenderloin 
 Schweinefiletsteak

300 g  Vepřová krkovice  210 kč 
 pork neck 
 Schweinenackensteak

200 g  kuřecí prso 195 kč 
 Chicken breast   
 Hühnerbruststeak

200 g  Vyzrálý flank steak 280 kč 
 



Omáčky / Sauces / Saucen

50 g Pepřová (a – 1, 7) 45 kč 
 pepper sauce 
 pfeffersauce

50 g Hříbková (a – 1, 7) 45 kč 
 Forrest mushroom sauce 
 pilzsauce

50 g sýrová (a – 1, 7)  45 kč 
 Cheese sauce 
 käsesauce

50 g  sweet chilli  45 kč 
 Sweet chilli sauce 
 Sweet chilli sauce

50 g tatarská (a – 1, 3, 7, 9, 10) 30 kč 
 tartar sauce 
 Sauce tatare

50 g kečup (a – 1) 30 kč 
 tomatoe ketchup 
 ketchup



k pivu a vínu / good with beer and wine /  
Zum Bier und zum Wein

150 g  tatarský biftek s topinkami 190 kč 
 Beef tartar, toast 
 Beef tatar mit toast brot 

150 g Škvarková pomazánka, pečivo (a – 1, 3, 7, 10) 75 kč 
 Crackling spread, bread 
 Grammelaufstrich, Brot 

100 g trhané husí maso v patentce, pečivo  95 kč 
 Shredded goose meat conserve, bread 
 pulled goose – Gänsefleisch im einmachglas, Brot

60 g Pražené mandle 55 kč 
 roasted almonds 
 Geröstete Mandeln

100 g dipovací plátky s česnekový dipem (a – 7, 10, 12) 85 kč 
 potato pancakes with garlic dip 
 potato Wedges mit knoblauch-Dip

Bezmasé /vegetarian / Vegetarisches

250 g  Pohankové rizoto (a – 1, 7, 9)   155 kč 
 Buckwheat rizotto 
 Buchweizenrisotto

300 g  domácí těstoviny s listovým špenátem a cherry rajčátky  165 kč 
 zjemněné smetanou (a – 1, 3, 7) 
 Home made pasta with spinach, tomatoes and cream 
 Hausgemachte pasta mit Blattspinat und Cherrytomaten  
 mit Schlagsahne übergossen

250 g  tvarohové knedlíky (a – 1, 3, 7) 145 kč 
 Curd dumplings  
 topfenknödel



saláty / Salads / Salate

300 g  Caesar salát s kuřecím prsíčkem (a – 1, 3, 4, 7, 10)  190 kč 
 (prosciutto, ančovičky, krutony, parmezán, dresink) 
 Caesar salad with chicken slices 
 Caesar Salad mit Hühnerbrust 
 (prosciutto, anchovis, Croûtons,parmesan, Dressing) 

300 g  listový salát s grilovaným lososem (a – 4, 10, 11)  260 kč 
 (fenykl, pomeranč, medovo-hořčičný dresink) 
 Lettuce salad with grilled salmon 
 Blattsalat mit gegrilltem Lachs  
 (Fenchel, Orange, Honig-Senf-Dressing)

100 g  Grilovaný hermelín na rukolovém salátku s cherry rajčaty  165 kč 
 (a – 1, 3, 7, 11) 
 Grilled hermelin cheese with rocket leaves, cherry tomatoes 
 Gegrillter „Hermelín“-käse mit rucola, Cherrytomaten 



Přílohy / Side dishes / Beilagen

200 g Vařené brambory s máslem a petrželkou (a – 7) 45 kč 
 Boiled potatoes with parsley and butter 
 Gekochte kartoffeln mit Butter und petersilie

200 g  steakové hranolky   45 kč 
 pommes frites 
 Steak frites

200 g  Opékané brambory s máslem (a – 7) 45 kč 
 roast potatoes with butter 
 röstkartoffeln mit Butter

200 g  Šťouchané brambory se slaninou a cibulkou (a – 7) 45 kč 
 Mashed potatoes with bacon and onions 
 Stampfkartoffeln mit Speck und Zwiebeln

200 g  Gratinované brambory (a – 3, 7) 55 kč 
 Gratined potatoes 
 Gratinierte kartoffeln

200 g  Fazolové lusky na slanině (a – 12, 13) 45 kč 
 Green beans with bacon 
 Grüne Bohnen mit Speck 

200 g  Grilovaná čerstvá zelenina s bazalkovým pestem (a – 7, 8)  55 kč 
 Grilled fresh vegetables with basil pesto 
 Frisches Grillgemüse mit Basilikum-pesto 

200 g  Pečivo (a - 1)  35 kč 
 bread 
 aufgebackenes 

1 ks  Bylinková bagetka (a - 1) 35 kč 
 Herb baguette 
 kräuterbaguette

150 g  Přílohový salát  55 kč 
 Salad 
 Salat als Beilage

150 g  Čalamáda 35 kč 
 pickled cabbage salad 
 Sterilisirtes Mischgemüse



Deserty

Cheesecake (a – 1, 3, 5, 7, 12) 95 kč

teplý štrůdl s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou (a – 1, 3, 7) 89 kč 
warm strudel with vanilla ice cream and whipped cream 
Warmer Strudel mit Vanielleeis und Schlagsahne

dle denní nabídky 90 kč 
Deserts of the day 
laut tagesangebot



náPOJOVý lístek
DrinkS

Getränke





káva – Sarito (itaLY)

 espresso 45 kč

 lungo 45 kč

 Cappucino 52 kč

 latte Macchiato 58 kč

 turecká káva 45 kč

 Vídeňská káva 50 kč

 Irská káva 85 kč

 ledová káva se zmrzlinou 75 kč

teplé nápoje

0,4 l Čaj dle výběru 45 kč

0,2 l Horká čokoláda se šlehačkou 45 kč

0,2 l svařený jablečný juice se skořicí 52 kč

0,2 l svařený hruškový juice s hřebíčkem 52 kč

0,2 l Grog 60 kč

0,2 l svařené víno 60 kč 

nealkoholické nápoje

0,3 l Čepovaná limonáda 25 kč

0,5 l Čepovaná limonáda 35 kč

 (informace u obsluhy)

0,5 l Citronová limonáda 49 kč

0,5 l Bezinková limonáda 49 kč

0,33 l Coca-Cola 37 kč

0,33 l Coca-Cola light 37 kč

0,33 l Fanta 37 kč

0,33 l sprite 37 kč

0,2 l Granini juice dle výběru 35 kč

0,25 l kinley tonic klasik/ginger  37 kč

0,33 l Mattoni neperlivá/jemně/perlivá 29 kč

0,5 l karafa s vodou citronem a mátou 42 kč

1 l karafa s vodou citronem a mátou 55 kč



Aperitivy

0,1 l Prosecco 49 kč

0,04 l Portské víno – Calem Ruby 49 kč

0,04 l Campari bitter 49 kč

0,08 l Martini bianco/rosso/extra dry 49 kč

0,16 l Aperol spritz 79 kč

0,1 l Crodino (nealkoholický aperitiv) 45 kč

Whisky, Bourbon

0,04 l Jack daniel´s 70 kč

0,04 l Jack daniel´s Honey 70 kč

0,04 l  Jack daniel´s Fire 70 kč

0,04 l Jim Beam 70 kč

0,04 l Jameson 70 kč

0,04 l  tullamore dew 70 kč

0,04 l tullamore dew 12 y.o. 110 kč

0,04 l laphroaig 10 y.o. single malt 110 kč

0,04 l Johnnie Walker Red label 70 kč

0,04 l  Johnnie Walker Black label 110 kč

Cognac, Brandy

0,04 l Metaxa 5* 60 kč

0,04 l Hennessy V.s. 110 kč

0,04 l Godet Pearadise 120 kč

0,04 l Godet Gastro 110 kč



likéry a destiláty

0,04 l Gin Beefeater 65 kč

0,04 l Omg gin 65 kč

0,04 l tequila Olmeca blanco/reposado 65 kč

0,04 l slivovice 55 kč 

0,04 l Meruňkovice 55 kč

0,04 l Ořechovka 55 kč

0,04 l Višňovka 55 kč

0,04 l luxardo Williams hruškovice 65 kč

0,04 l Vodka Finlandia 60 kč

0,04 l Bailey´s krémový likér 65 kč

0,04 l Becherovka 55 kč

0,04 l Becherovka lemond 55 kč

0,04 l Fernet stock 55 kč

0,04 l Fernet stock Citrus 55 kč

0,04 l  tuzemák 50 kč

0,04 l Jagermeister 65 kč

Rumy

0,04 l Malibu Caribbean rum 65 kč

0,04 l Bacardi Carta Blanca 65 kč

0,04 l Capitan Morgan spiced 65 kč

0,04 l legendario elixir de Cuba 7 y.o. (Cuba) 90 kč

0,04 l tabú premium 6 y.o. (Dominikánská rep.) 90 kč

0,04 l Bumbu (Barbados) 125 kč

0,04 l diplomatico Reserva exclusiva 12 y.o. (karibik) 125 kč

0,04 l dos Maderas (Barbados) 125 kč

0,04 l Pyrat XO (anguilla-karibik) 135 kč

0,04 l A. H. Riise (panenské ostrovy) 135 kč

0,04 l  Arcane (Mauricius) 135 kč

0,04 l Blue Mauritius Gold (Mauricius) 135 kč

0,04 l don Papa (Filipíny) 135 kč

0,04 l Ron Zacapa 23 solera (Guatemala) 135 kč

0,04 l Angostura 12 y.o. (trinidad a tobago) 145 kč

0,04 l Baoruco 21 y.o. (Dominikánská rep.) 165 kč



Pivo

0,5 l Pilsner Urquell ležák 12° 45 kč

0,3 l Pilsner Urquell ležák 12° 34 kč

0,5 l Velkopopovický kozel 11° 38 kč

0,3 l Velkopopovický kozel 11° 30 kč

0,33 l Ochucené pivo (lahvové) 38 kč

0,5 l Birell (nealkoholické, čepované) 35 kč   

0,3 l Birell (nealkoholické, čepované) 27 kč

Vína rozlévaná 
bílé
0,1 l Veltlínské zelené, jakostní, suché 28 kč 
 plněno v: CHÂteau VaLtiCe - VinnÉ SkLepY VaLtiCe, a.S.,  
 Česká republika 
 Víno z Maďarska

0,1 l Chardonnay, jakostní, polosladké 28 kč 
 plněno v: CHÂteau VaLtiCe - VinnÉ SkLepY VaLtiCe, a.S.,  
 Česká republika 
 Víno ze Španělska

0,1 l Veltlínské zelené, moravské zemské víno, suché 28 kč 
 plněno v: Vinařství Jan plaček, Dolní kounice 
 Víno z České republiky

0,1 l Müller thurgau, moravské zemské víno, suché 28 kč 
 plněno v: Vinařství Jan plaček, Dolní kounice 
 Víno z České republiky

červené
0,1 l svatovavřinecké, jakostní, suché 28 kč 
 plněno v: CHÂteau VaLtiCe - VinnÉ SkLepY VaLtiCe, a.S.,  
 Česká republika 
 Víno ze Španělska

0,1 l Cabernet sauvignon, jakostní, polosladké 28 kč 
 plněno v: CHÂteau VaLtiCe – VinnÉ SkLepY VaLtiCe, a.S.,  
 Česká republika 
 Víno ze Španělska

Všechna vína obsahují oxid siřičitý. informace o obsahu alkoholu nebo o slovním  
vyjádření obsahu zbytkového cukru ve víně žádejte u obsluhy.

nabídka lahvových vín uvedena ve speciální vinné kartě.


