
Masový vývar   25,-  
s nudlemi a zeleninou

Česnečka s krutony   35,- 
dle denní nabídky  25,-

750 g Grilované vepřové koleno 230,- 
	 s	křenem,	hořčicí,	chlebem	 
	 a	čerstvou	zeleninou

400 g Vepřová žebírka BBQ  165,- 
	 s	čerstvou	zeleninou	a	chlebem

150 g Přírodní kuřecí steak    105,- 
	 nakládaný	v	čerstvých	bylinkách

200 g Grilovaná vepřová krkovice 168,- 
	 nakládaná	v	pivní	marinádě	 
	 s	křenem,	hořčicí	a	chlebem

150 g Grilovaný losos    180,- 
	 potíraný	bazalkovým	pestem

150 g Vepřová panenka   153,- 
	 s	pepřovou	omáčkou

300 g Tortilla s kuřecím gyrosem 130,- 
 (kuřecí gyros, cibule, česnekový dresink,  
 trhané listy salátu)

150 g Ondráš     155,- 
 (kuřecí prsa nebo vepřová kotleta  
 v bramborákovém těstíčku)

300 g Kuřecí rizoto    139,- 
	 s	jarní	zeleninou	sypané	sýrem

300 g Špagety Carbonara  145,-
100 g Smažený sýr    140,- 
 hranolky,	tatarka

150 g Smažený řízek   135,- 
 kuřecí	nebo	vepřový

1 ks Topinka se šunkou a sýrem     39,-

Bylinková bageta   39,-
Grilovaná zelenina  55,-
Vařený brambor  30,-
Hranolky                         35,-
Opékané brambory  45,- 
s cibulí a ang. slaninou
Dušená rýže    30,-

Zeleninový salát   139,- 
s	grilovanými	kousky	kuřecích	prsíček, 
hoblinkami	parmezánu	a	dresinkem

Zeleninový salát    160,- 
s	grilovaným	lososem	

Polévky 0,3 l

Hlavní jídla

Saláty

Přílohy

SEZONNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK



speciální nabídka
Pomodori  145,-
smetanový základ, mozzarella, sušená rajčata, parmezán  

Diavola 150,-
pomodoro, mozzarella, čabajka, salám, paprika, jalapeňos 

Bianca 146,-
smetanový základ, mozarella, kuřecí maso, niva, parmezán       

Al Capone  139,-
pomodoro, mozzarella, salám, domácí slanina, jalapeňos

Pollo e chicken 155,-
smetanový základ, mozzarella, kuřecí maso, špenát,  
česnek, hermelín   

Tvarůžková  148,- 
pomodoro, mozzarella, domácí slanina, tvarůžky   

Siciliana 139,- 
pomodoro, mozzarella, žampiony, šunka, olivy

Special Tonno 165,- 
pomodoro, mozzarella, tuňák, cibule, olivy

Špenátová 135,-
smetanový základ, mozzarella, špenát, vejce, česnek      

Extra Salami   199,-
pomodoro, mozzarella, šunka, domácí slanina, salám, klobása,  
čabajka, prosciutto crudo

sýrové a zeleninové
Maghheritta 115,-
pomodoro, sýr, bazalka (mozarella)

Funghi 125,-
pomodoro, sýr, šunka, žampiony

Quattro Formaggi 149,-
pomodoro, sýr, mozzarella, hermelín, niva

Vegetaria 130,-
pomodoro, sýr, kukuřice, žampiony, olivy, brokolice

Brokolicová 125,-
pomodoro, sýr, brokolice

Sýrová special 175,-
pomodoro, mozzarella, eidam, niva, hermelín,  
tvarůžky, parmezán

Mozzarella 130,-
pomodoro, mozzarella, olivy

rybí
Frutti di mare 139,-
pomodoro, sýr, dary moře

Tonno 155,-
pomodoro, sýr, tuňák, cibule

Salmone 175,-
pomodoro, sýr, losos, špenát

uzeninové
Prosciutto Crudo 169,-
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo

Prosciutto 135,-
pomodoro, sýr, šunka, kukuřice

Salami 125,-
pomodoro, sýr, suchý salám

Hawaii 135,-
pomodoro, sýr, šunka, ananas

Mexicana 150,-
pomodoro, sýr, klobása, fazole, kukuřice, feferóny

Vesnická 150,-
pomodoro, sýr, klobása, slanina, vejce, cibule

Čabajková 140,-
pomodoro, sýr, čabajka, kukuřice, feferony

Special Salami 175,-
pomodoro, sýr, šunka, anglická slanina, salám, čabajka

masové
Bolognesse 140,-
pomodoro, mozzarella, boloňské maso, cibule

Palermo 155,-
pomodoro, sýr, kuřecí maso, ananas, smetana

Spinaci e chicken 160,-
pomodoro, sýr, špenát, vejce, česnek, kuřecí maso

Suchá  85,-
česnek, olivový olej, sýr

doplňky na pizzu, 50g
smetanový základ 25,- 
uzeniny, sýry 25,- 
zelenina a houby 15,- 
ryby 35,- 
maso 30,- 
pizza krabice, menu box 10,- 
box na polévku 7,- 

BURGERY
Chicken Burger 139,-
čerstvě mleté kuřecí maso, domácí omáčka,  
trhaný salát, rajče, červená cibulka

Cheese Burger 159,-
čerstvě mleté hovězí maso, domácí omáčka,  
cheddar, trhaný salát, rajče, červená cibulka

Bacon Burger 169,-
čerstvě mleté hovězí maso, domácí omáčka, cheddar,  
křupavá slanina, trhaný salát, rajče, červená cibulka

Egg Burger 179,- 
čerstvě mleté hovězí maso, domácí omáčka, cheddar, sázené vejce,  
trhaný salát, rajče, červená cibulka

Chilli Burger 179,-
čerstvě mleté hovězí maso, domácí omáčka, jalapeňo, cheddar, 
trhaný salát, rajče, červená cibulka

XXL Beef Burger 199,-
čerstvě mleté hovězí maso - dvojitá porce, domácí omáčka, cheddar, 
trhaný salát, rajče, červená cibulka

KE VŠEM BURGERŮM STEAKOVÉ HRANOLKY 
V CENĚ

PIZZA A BURGERY


