
PŘEDKRMY 

80g Hovězí carpaccio s rukolovým salátkem,parmezánem a focacciou (1,7,10) 175,- Kč  
/Carpaccio vom Rind mit Rucola S//Beef carpaccio with Rucola salad, Parmesan with focaccia/ alat, Parmesan mit Focaccia  

 

100g Hovězí tatarák s topinkami, česnekem, zdobené bazalkovým pestem  175,- Kč 
/Rindertatar mit Röstbrot, Knoblauch und Basilikum-Pesto//Beef tartar with toasts, garlic and basil pesto/(1,3,10) 

nebo místo topinek s Focacciou/stat Röstbrot mit Focaccia/with focaccia   195,- Kč 
 

120g Prkénko italských delikates a čerstvě upečená focaccia (1,7) .. .155,- Kč 
/Italienische Köstlichkeiten und frisch gebackene Focaccia//Cutting board of Italian delicacies and freshly baked focaccia/ 
 

POLÉVKY 

Hovězí vývar s domácími nudlemi a zeleninou brunoa (1,9)  . .  42,- Kč 
/Klare Rindfleischsuppe mit hausgemachten  Nudeln und Brunoise-Gemüse//Beef broth with home-made noodles and brunoa 
vegetables/ 

Hovězí vývar s játrovým špalíčkem a zeleninou brunoa (1,3,9)  .. .48,- Kč 
/Leberknödelsuppe/Liver dumpling soup/ 
Hovězí vývar s domácím smaženým sýrovým knedlíčkem a zeleninou brunoa    55,- Kč 
/Klare Rindfleischsuppe mit gebackenem Käsekloss und Brunoise-Gemüse/ (1,3,7,9) 
/Beef broth with fried cheese dumplings and brunoa vegetables/ 

Cibulová krémová polévka s toustem a gratinovaná se sýrem (1,7,9)          65,- Kč 
/Cremige Zwiebelsuppe mit toast//Onion cream soup with gratinated cheese and toast/ 

Česneková polévka se šunkou, opečeným chlebem a sýrem Eidam (1,7,9)       55,-Kč 
/Knoblauchsuppe mit Schinken, Röstbrot und Edamer Käse /Garlic soup with ham, toasted bread and Edam cheese  

 

Denní polévka . . . . . . . . .     39,- Kč 
 
ALERGENY: 
1-LEPEK, 2 – KORÝŠI, 3 – VEJCE, 4 – RYBY, 5 – PODZEMNICE OLEJNÁ, 6 –SÓJOVÉ BOBY, 
7 – MLÉKO, 8 – SKOŘÁPKOVÉ PLODY, 9 – CELER, 10 – HOŘČICE, 11 – SEZAMOVÁ SEMENA, 
12 – OXIT SIŘIČITÝ, 13 – VLČÍ BOB, 14 - MĚKKÝŠI 



SALÁTY 

Michaný salát s kozím sýrem, pečenou červenou řepou a cibulkou(7,10)  175,- Kč 
Gemischter Salat mit Ziegenkäse und gebratener roten Beete/ Mixed salad with goat cheese and roasted beetroot  
 

 

Míchaný salát s kuřecím masem a bylinkovým dresinkem (7,9,10) .. 175,- Kč 
Gemischter Salat mit Huhn und Kräuterdressing/ Mixed salad with chicken and herbal dressing  
 

 

Caesar salát s kuřecím masem (1,3,4,7)  . .. . . 175,- Kč 
Salat Ceasar / Ceasar salad with chicken 
 

 
Velký salát  (10) . . . . . . . . .   95,- Kč 
Large salad bowl/ Große Salatschüssel 
 

 

Malý salát (10) . . . . . . . . .   75,- Kč  
Small salad bowl/ Kleine Salatschüssel 
 

 

K salátům doporučujeme pizza bagetu – s česnekovým nebo bylinkovým máslem    45,- Kč 
Wir Empfehlen den Salat mit Pizza Baguette mit Knoblauch oder Kräuterbutter  (1,7) 
Together with the salads, we recommend pizza bagel - with garlic or herb butter  
              
 

Nebo Foccaccio / italský pizza chléb pečený u nás / porce (1) . . .45,- Kč 
Foccaccio / Italienisches Brot / Foccaccio / Italian bread /  

 

VEGETARIÁNSKÝ SPECIÁL 

Pečená tortilla s červenou řepou, se sýrem Eidam, rukolou a kozím sýrem s míchaným salátkem 
(1,3,7,9)           189,-Kč 

 Gebackene Rote-Bete-Tortilla mit Eidam-Käse, Rucola und Ziegenkäse mit gemischtem Salat 
Baked beetroot tortilla with Eidam cheese, arugula and goat cheese with mixed salad 

 



KLASIKA 
 

Svíčková na smetaně s brusinkovým terčem, houskový knedlík(1,3,7,9,10)  175,- Kč 
/Rinderbraten auf Sahne mit Preiselbeeren, Semmelknödeln//Beef roast on cream with cranberries, bread 
dumplings/ 
 
 

Konfitované kachní stehno, pečené červené zelí, máslové bramborové noky       225,- Kč 
 /Confit Entenschenkel, gebratener Rotkohl, Butterkartoffel Gnocchi//Confit duck thigh, roasted red cabbage, 

butter potato gnocchi/(1,3,7)          

  

 

Kuřecí prsa v bramboráku se z salátkem Coleslaw  (1,3,7) .. .  189,- Kč 
/Kartoffelpuffer gefüllt mit Hühnerbrust  und Coleslawsalat//Chicken breast in potato pancake with salad 
Coleslaw/ 
 

 

Hermelín v bramboráku se salátkem Coleslaw (1,3,7) .. . . 175,- Kč 
/Camembert in Kartoffelpuffer, und Coleslawsalat//Camembert in potato pancake with Coleslaw/ 
 

 

Smažený sýr, domácí tatarka (1,3,7,9) .. . . . .  125,- Kč 
/Gebackener Käse  und Sauce Tartare//Fried cheese, tartar sauce/ 
 
 

Smažený hermelín, domácí tatarka (1,3,7,9). . . . .  129,- Kč 
/Gebackener Camembert und Sause Tatare//Fried cheese, tartar sauce/ 
 

 

Smažený kuřecí, nebo vepřový řízek (1,3) . . . . . 145,- Kč 
/Gebackenes Hühnerschnitzel oder Wiener Schnitzel vom Schwein//Fried chicken or pork steak/ 
 
 

 
Smažený gordon bleu z kuřecího nebo vepřového masa .(1,3,7). . 169,- Kč 
/Gordon bleu Hähnchen oder Schweinefleisch/ 



GRILL 
Steak z hovězí svíčkové s grilovanou zeleninou a  hranolkami   395,- Kč 
/Lendenbraten mit gegrilltem Gemüse und Pommes/ /Beef steak with grilled vegetables and  fries/ 
  

Grilovaná vepřová krkovička s cibulovými kroužky a sázeným vejcem, opékaný brambor    
/ Rinderlende mit Ofentkartoffeln mit saurer Soße // Beef sirloin with roasted potatoes with sour sauce /  

(1,7,3,9)   205,- Kč 

Grilovaná panenská svíčková se sýrovo - bramborovou gratinou (1,7). . 245,- Kč 
/Lendenfilet  Sous-vide mit gratinierten Kartoffeln mit Käse//Tenderloin Sous-Vide with  potatoes au gratin/ 
 

Kuřecí steak na bylinkách s grilovanou zeleninou .. . . . 189,- Kč 
/Hähnchensteak mit Kräutern und  Grillgemüse//Chicken steak on herbs with grilled vegetables 
 

Omáčky k masu – Pepřová ,  Sýrová nebo Demi glass     
/Saucen zum Fleisch – Pfeffersauce/Käse / oder Demi Glasssauce/Sauces – Pepper/Cheese /Demi glass 

 

Přírodní kuřecí kapsa se slaninou a Hermelínem s omáčkou Demi glass, rýže . 189,- Kč 
/ Natürliche Hühnertasche mit Schinken und Camembert mit Demi Glassauce, Reis / (1,7) 

/ Natural chicken pocket with ham and camembert with Demi glass sauce, rice / 
 

Burger s kozím sýrem s česnekovou majonézou, se zeleninovými hranolkami a salátkem Coleslaw 
(1,3,7,9,10).       . .   205,- Kč 
/ Burger mit Ziegenkäse mit Avocado  Mayonnaise mit Pommes Frites und Coleslawsalat / 
/ Burger with goat cheese with avocado Mayonnaise, with French fries and Coleslaw salad / 

 
HAMBURGER s pikantní omáčkou a hranolky(1,3,7,9,10)    205,- Kč 
Hamburger und -Pommes/ /Hamburger with  fries/ 
 

Burger s trhaným vepřovým masem, hranolky, pikantní dip  (1,3,7,10)  205,-Kč 
Burger mit zerkleinertem Schweinefleisch /Burger with shredded pork 
 

Pečená tortilla s trhaným vepřovým masem, sýrem Eidam a baby špenátem, míchaný salát 
Tortilla mit zerkleinertem Schweinefleisch, Eidam-Käse und Babyspinat (1,3,7,10)   205,-Kč 
 
Grilované filety mořské štiky na lůžku z grilované zeleniny (4,7,9) . . 220,- Kč 
/ Gegrillte Hechtfilets auf einem Bett aus gegrilltem Gemüse / Grilled pike fillets on a bed of grilled vegetables/ 



PIZZA 

MARGHERITA (1,7) . . . . .  . . . 145,- Kč 
/Pomodoro, Mozzarela, bazalka//Pomodoro, Mozzarella, Basilikum/  
 

PIZZA  CAPPUCCINO  (1,7)  .  . . . . . 205,- Kč 
/ Mozzarela, smetana,ricotta,čerstvý špenát, filírované kuřecí prso, Parmazán/  
 
 

NAPOLETANA (1,7)  . . . . . . .. . 185,- Kč 
/Pomodoro, Mozzarela, Ementál,kukuřice, Pizzabella šunka/ 
 
 

PROSCIUTTO  (1,7) . . . . . . . . . 185,- Kč 
/Pomodoro, Mozzarela, Ementál, Gorgonzola, Provolone, Prosciutto/  
 
 
 

PROSCIUTTO COTTO .(1,7) . . . . . . . . 185,- Kč 
/Pomodoro, Mozzarela, Ementál, Gorgonzola, Provolone, Pizzabella  šunka/ 
 
 

DIABLO (1,7) . . .  . . . . . . 185,- Kč 
/Pomodoro, Mozzarela, Ementál, pikantní Neapolský salám,  cibule/ 
 
 

QUATTRO FORMAGGI (1,7)  . . . . . . . 185,- Kč 
/Smetana, Mozzarela, Ementál,Provolone, Gorgonzola//Shane, Mozzarella, Emmentaler, Provolone, Gorgonzola/ 
 
 

FRESH (1,7)  . . . . . . . . . .205,- Kč 
/Pomodoro,Mozzarela, Ricotta, Prosciutto, Rukola, Cherry rajčátka,Parmazán/ 
 

LA CRÉMA  (1,7) . . . . . . . . . . 185,-Kč 
/Smetana, Ementál, Mozzarela, Pizzabella šunka //Smetana, Emmental, Mozzarella, Pizza Bella Schinken/ 
 

PIZZA BOLOGNESE (1,7,9)         185,- Kč 
/Pomodoro, Mozzarella, Boloňské ragú, Parmazán/ 
 
 

Panini Prosciutto ( 1)          145,- Kč 
(extra Virgine,rukola,rajčátka) 
 

 



TĚSTOVINY 

Špagety aglio olio peperoncino, Parmazán (1,7).. . . . . 159,- Kč 
Spaghetti aglio olio e peperoncino 
 
 

Špagety Bolognese, Parmazán (1,7,9). . . . . . . 179,- Kč 
Spaghetti Bolognese 
 
 

Špagety Carbonnara, Parmazán (1,3,7).  . . . . 179,- Kč 
Spaghetti Carbonara 
 
 

Tagliatelle Quatro Formaggi se šušenými rajčátky a Parmazánem (1,7) . 179,- Kč 
Tagliatelle Quatro Formaggi mit Tomatenpüree/ Tagliatelle Quatro Formaggi with mashed tomatoes  
 
 

Tagliatelle s cuketou a kuřecím masem , Parmazán (1,7)    189,- Kč 
Bandnudeln mit Zucchini und Huhn/ Tagliatelle with zucchini and chicken 
 
 

Gnocchi  se špenátem a Pancettou, Parmazán (1,7)..  . . 179,- Kč 
Gnocchi mit Spinat und Pancetta/ Gnocchi with spinach and Pancetta 
 
 

Gnocchi con pollo /s kuřecím masem/, Parmazán( 1,7) ... . . 189,- Kč 
Gnocchi con pollo /mit Hühnerbrust / Gnocchi con pollo /with Chicken/ 
 
 

Zeleninové rizoto s Parmazánem .(7) . .. . . . . 169,- Kč 
Gemüserisotto /Vegetable risotto 
 
 
 

Rizoto z červené řepy s restovanými kousky panenské svíčkové , sypané rukolou  
Rote-Bete-Risotto mit gerösteten Stücken jungfräulichem Lendenstück, bestreut mit Rucola (7) 245,- Kč 
Beetroot risotto with roasted pieces of virgin sirloin, sprinkled with arugula 
 



PIZZA 
 

FUNGHI (1,7). . . . . . . . . . 165,- Kč 
/Pomodoro, Mozzarella, Gorgonzola, Provolone, Čerstvé žampiony/ 
 
 

VEGAN  (1,7) . .. . . . . . . . 165,- Kč 
/Pomodoro, Rukola, rajčátka, olivy, olivový olej Extra Virgine/ 
 
 

AL  TONNO  (1,4,7). . .. . . . . . . 185,- Kč 
/Pomodoro,Mozzarella, Ementál, Provolone, olivový olej Extra Virgine, tuňák, cibule/ 
 

PIZZA BUFALA   (1,7). . . . . . . . 205,- Kč 
/Pomodoro, Mozarella Bufala, Cherry rajčátka, bazalkové pesto/ 
 

PIZZA MIX (1,7). . . . . . . . .  205,- Kč 
/Pomodoro,Mozzarella, Ementál, Gorgonzola, Provolone, Pizzabella  šunka, Prosciutto, pikantní salám, salám/ 
 

AMERICANA  (1,3,7). .. . . . . . . 195,- Kč 
/Pomodoro,Mozzarella, Ementál,  salám, anglická slanina, Pizzabella šunka, vejce, Tabasco/ 

 
CARBONARA .(1,3,7) . .. . . . . . 185,- Kč 
/se smetanou, slaninou, vejcem a sýrem Mozzarella/ 
 

 

PIZZA BAGETKA s česnekovým nebo bylinkovým máslem (1,7) ..    45,- Kč 
PIZZA Baguette mit Knoblauch oder  Kräuterbutter/ PIZZA baguette with garlic or herb butter  
 
 

FOCACCIO /Pizza chléb/  (1) . . . .. . . .   45,- Kč 
/Pizzabrot//Pizza bread/ 
 
 
 
 

INGREDIENCE NAVÍC /zutaten hinzugefügt/added ingredients         20,- Kč / 35,- Kč 
KRABICE /boxen/box/  . . . . . .     10,- Kč 
 



DEZERTY 
 

Čokoládový fondant na ragú lesních plodů . . .  .  89,- Kč 
/Schokoladenfondant auf Ragout von Waldfrüchten/Chocolate fondant on ragout of forest fruits/ 
 
 

Povidlové taštičky s restovanou strouhankou a přepuštěným máslem (1,3,7) 105,- Kč 
/ Powidltasche mit gerösteten Semmelbröseln und zerlassener Butter / 
 
 

Dort dle denní nabídky, vždy domácí výroby/ u personálu nebo ve vitríně 
/Kuchen nach Tagesangebot 1iem Betreiber oder in der Vitrine/ 
 
 

Porce šlehačky  . . . . . . . . .25,- Kč 
 

 

PŘÍLOHY 

Steakové hranolky  . . 40,- Kč  Brusinky   29,-Kč 

/Steakhouse-Pommes/Steak fries/     /Preiselbeeren/ 

Domácí bramborák . . 55,- Kč  Zeleninové hranolky  .49,- Kč 
/Kartoffelpuffer Hausgemachte/     /Gemüse Pommes/ 

Vařené brambory s máslem .38,- Kč  Pečivo  . . .8,- Kč 
/Petersilienkartoffeln mit Butter/     /Gebäck/Pastry/ 

Gratinované brambory se sýrem 65,- Kč  Tatarka, kečup, dresink,  20,- Kč 
/Gratinierte Kartoffeln/Potatoes au gratin/ 

Grilovaná  zelenina . . 69,- Kč  Opékané brambory   39,-Kč 

/Gegrilltes Gemüse/Grilled vegetables/    Gebratene Kartoffeln/ Fried Potatoes 

Rýže . .  . .35,- Kč 
Reis/ rice 

Šťouchané brambory s cibulkou  35,- Kč 
/Stampfkartoffeln mit geröstetem Zwiebel/ 



 
 

Espresso / Krátká silná káva . 44,- Kč 
Espresso macchiato /  
Krátká káva s mléčnou pěnou . 46,-Kč 
Espresso lungo / Prodloužené espresso 44,- Kč 
Espresso doppio / Dvojitá dávka kávy 72,- Kč 
Turecká káva /  
Porce kávy zalitá horkou vodou . 44,- Kč 
Türkischer Kaffee 
Cappuccino / Espresso s mléčnou pěnou  52,- Kč 
Dvojité espresso s mléčnou pěnou   79,- Kč 
Flat White/ 
Latte macchiato  / Vyšlehané mléko  
s mléčnou pěnou zalité espressem  58,- Kč 
Vídeňská káva / Prodloužená káva  
s domácí šlehačkou . . 56,- Kč 
Wiener Kaffee 
Alžírská káva / Prodloužená káva s  
vaječným koňakem a domácí šlehačkou 62,- Kč 
Algerischen Kaffee 
Ledová káva / Podávaná s vanilkovou  
zmrzlinou a domácí šlehačkou . 79,- Kč 
Ice coffee  
Espresso na tonicu s ledem                      65,-Kč 
Decaffeinated coffee 
Bezkofeinová káva / Lze připravit u všech  
uvedených druhů káv  
Bezlaktózové mléko / Lze připravit 
u všech uvedených káv                                10,- Kč 
Porce šlehačky       10,-Kč 
Krémová čokoláda dle výběru / s domácí  
šlehačkou nebo mléčnou pěnou .   65,- Kč       
Cremige Schokolade / mit hausgemachtem  
Sahne oder Milchschaum         
 

 

 

 

 

TEPLÉ NÁPOJE 
 
 
 
Čerstvé bylinné čaje  
/ Frischer Kräutertee / Fresh herbal tea 
Zázvor podávaný s medem a citronem 60,- Kč 
Ingwer serviert mit Honig und Zitrone 
Ginger served with honey and lemon 
Máta podávaná s medem  . 60,- Kč 
Minze  serviert mit Honig 
Mint served with honey 
Chai čaj  /  
Indický bezkofeinový čaj s mlékem       60,-Kč 
Chai Tea Indian decaffeinated tea with milk 
Chai Tea Indischer entkoffeinierter Tee mit Milch 
 
 
Sypaný čaj DILIMAH  
Podávaný s medem 
/ Loser Tee DILIMAH / Loose tea DILIMAH / 
Mango, Strawberry / Aromatický čaj s  
jemnými tóny manga a jahody, pěstovaný  
ve vysokých nadmořských výškách    60,- Kč 
Pure Chamomile flowers / Čaj z heřmánku,  
uklidňující aroma, relaxační čaj . 60,- Kč 
Ceylon Young Hyson Green Tea /Delikátní  
cejlonský zelený čaj, relaxační čaj      60,- Kč 
Original Earl Grey Tea / Směs černého  
čaje s olejem z kůry bergamoty . 60,- Kč 
 



Nealkoholické nápoje 
 Soft drinks  
Coca-Cola / Coca-Cola Zero /  
Fanta / Sprite 0,33l . . 42,- Kč 
Kinley tonic water / tonic bitterrose /  
tonic ginger 0,25l . . 42,- Kč 
Cappy  džusy / jablko, pomeranč, jahoda,  
černý rybíz, meruňka, ananas,  
grep, hruška 0,25l                          42,- Kč 
Cappy  juice / Apfel, Orange, Erdbeere,  
Schwarze Johannesbeere, Marile, Ananas,  
Grapefruit, Birne 
Cappy juice / Apple, Orange, Strawberry,  
Black currant, Apricot,  Pineapple,  
Grapefruit, Pear 

Fuzetea     42,- Kč 
Točená limonáda / malina, hrozen,  
ledový čaj broskev, kofolová 0,1l .   8,- Kč 
Entwurf Limonade / Himbeere, Traube,  
Pfirsich-Eistee 
Draft lemonade / raspberry, grape,  
peach iced tea 

Domácí limonáda dle nabídky  0,4l       70,- Kč 
Selbst gemachte Limonade  
Homemade lemonade  

Redbull 0,25l . . . 65,- Kč          
Bonaqva / neperlivá  0,25l. . 29,- Kč 
Bonaqva / jemně perlivá,  0,25l  . 29,- Kč 
Römerquelle sycená 0,33l .  35,-Kč 
Römerquelle  / neperlivá 0, 75l  . 70,- Kč 
Römerquelle / perlivá  0,75l . 70,- Kč 
Cappuccino voda /  
naše voda 0, 5l/1l   .          30,- Kč / 40,- Kč 
Cappuccino Wasser / unser Wasser 
Cappuccino water / our water 
 
 

Koktejl Karta 

Destiláty Karta 
Vinná Karta 

-  Na Vaše vyžádání u obsluhy 

Víno Wein / Wine 

Prosecco   0,1l . . . 38,- Kč 
Bílé víno  0,1l 
 Weißwein / White wine 
 

Veltlínské Zelené, Studeny, polosuch         30,- Kč 
Veltlínské červené rané, Lahofer, suché       35,- Kč 
Ryzlink Rýnský, Thaya, suché VOC        42,- Kč 
Veltlínské zelené , Thaya, suché VOC 42,-Kč 
Sauvignon VOC, Lahofer, polosuché           42,- Kč 
Ryzlink Rýnský, Thaya, polosladké         38,- Kč 
Sauvignon,  Tasovice, polosuché   35,- Kč 
Tramín červený,  Tasovice, polosladké 38,- Kč 
Pálava, Lahofer, polosladké  50,- Kč 

 
Růžové víno 
 / Roséwein / Pink wine 

Frankovka Rosé Thaya, polosuché   38,-Kč                                     
 

Červené víno 
 / Rotwein / Red wine 

Zweigelt, Studeny, suché                30,- Kč 
 

Točené pivo  
Bier /Beer 
Radegast 10° 0,3l/0,5l               21,- Kč / 35,- Kč 
Radegast 12% 0,3l/0,5l              25,- Kč / 39,- Kč 
Pilsner Urquell 12% 0,3l / 0,5l    29,-Kč /  48,- Kč 
Birrel - nealko 0,3l/0,5l               21,- Kč / 35,- Kč                
Alkoholfreies Bier 
 

Aperitivy  
Aperitifs 
Martini Extra dry 0,1l   ..  60,- Kč 
Martini Bianco 0,1l  . 60,- Kč 
Martini Rosso 0,1 l   . 60,- Kč 
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