
Jídelní lístek 
 

Středozemní speciality 

pljeskavice & ajvar z pečených paprik149,- 

kořenová zelenina, salát z pečených paprik 

pljeskavice & ajvar z pečených paprik149,- 

kořenová zelenina, salát z pečených paprik 

pljeskavice & ajvar z pečených paprik149,- 

kořenová zelenina, salát z pečených paprik 

pljeskavice & ajvar z pečených paprik149,- 

kořenová zelenina, salát z pečených paprik 

pečená brambora & losos149,- 

jarní cibulka, creme fraiche 

pečená brambora & losos149,- 

jarní cibulka, creme fraiche 

pečená brambora & losos149,- 

jarní cibulka, creme fraiche 

pečená brambora & losos149,- 

jarní cibulka, creme fraiche 

pečená brambora & kozí sýr & baby špenát139,- 

FETA, creme fraiche 

pečená brambora & kozí sýr & baby špenát139,- 

FETA, creme fraiche 

pečená brambora & kozí sýr & baby špenát139,- 

FETA, creme fraiche 

pečená brambora & kozí sýr & baby špenát139,- 

FETA, creme fraiche 

jehněčí čufty & čerstvý koriandr149,- 

řecké tzatziky a rýže 

jehněčí čufty & čerstvý koriandr149,- 

řecké tzatziky a rýže 

jehněčí čufty & čerstvý koriandr149,- 

řecké tzatziky a rýže 

jehněčí čufty & čerstvý koriandr149,- 

řecké tzatziky a rýže 

bruschetta & mozarella di bufala149,- 

tomaty, čerstvá bazalka, krémové balsamico 

bruschetta & mozarella di bufala149,- 

tomaty, čerstvá bazalka, krémové balsamico 

bruschetta & mozarella di bufala149,- 



tomaty, čerstvá bazalka, krémové balsamico 

bruschetta & mozarella di bufala149,- 

tomaty, čerstvá bazalka, krémové balsamico 

bruschetta & roastbeef139,- 

rukola, kapary, červená cibulka, domácí tatarka 

bruschetta & roastbeef139,- 

rukola, kapary, červená cibulka, domácí tatarka 

bruschetta & roastbeef139,- 

rukola, kapary, červená cibulka, domácí tatarka 

bruschetta & roastbeef139,- 

rukola, kapary, červená cibulka, domácí tatarka 

pljeskavice & ajvar z pečených paprik149,- 

kořenová zelenina, salát z pečených paprik 

pečená brambora & losos149,- 

jarní cibulka, creme fraiche 

pečená brambora & kozí sýr & baby špenát139,- 

FETA, creme fraiche 

jehněčí čufty & čerstvý koriandr149,- 

řecké tzatziky a rýže 

bruschetta & mozarella di bufala149,- 

tomaty, čerstvá bazalka, krémové balsamico 

bruschetta & roastbeef139,- 

rukola, kapary, červená cibulka, domácí tatarka 

 

K pivu a vínu.... 

středozemní sýry a uzeniny119,- 

sušená rajčata, olivy kalamata 

ondřejovská tlačenka79,- 

červená cibule, pikantní ocet 

kachní rillettes ve skle99,- 

červená cibule 

utopenci ze šunkové klobásky ve skle79,- 

kořenová zelenina & divoké koření 

ořechový camembert & bazalkové pesto79,- 

rukola, panenský olivový olej 

středozemní sýry a uzeniny119,- 

sušená rajčata, olivy kalamata 

ondřejovská tlačenka79,- 

červená cibule, pikantní ocet 

kachní rillettes ve skle99,- 

červená cibule 



utopenci ze šunkové klobásky ve skle79,- 

kořenová zelenina & divoké koření 

ořechový camembert & bazalkové pesto79,- 

rukola, panenský olivový olej 

 

Z naší udírny... 

opečený špalíček lososa "gravlax"na tálu109,- 

polníček, zakysaná smetana 

debrecínské klobásky & křen99,- 

hořčice, zelný salát 

filátko ze pstruha & bramborový Light salát99,- 

čerstvý kopr, citron 

rozpečený vyzrálý camembert & salátek99,- 

brusinkové chutney s rozmarýnem 

karamelová žebra "mango chilli"159,- 

dom.cibulový chléb v květináčku 

opečený špalíček lososa "gravlax"na tálu109,- 

polníček, zakysaná smetana 

debrecínské klobásky & křen99,- 

hořčice, zelný salát 

filátko ze pstruha & bramborový Light salát99,- 

čerstvý kopr, citron 

rozpečený vyzrálý camembert & salátek99,- 

brusinkové chutney s rozmarýnem 

karamelová žebra "mango chilli"159,- 

dom.cibulový chléb v květináčku 

 

Stylové pochoutky 

husí foie gras & armagnac & tymián119,- 

domácí mango chutney 

carpaccio z červené řepy& kozí sýr v petrželi89,- 

čerstvý tymián, med a krémové balsamico 

lososový tartar&salátek z trhaných listů159,- 

creme fraiche & capari, opečená bagetka 

řecké tzatziky & olivy kalamata89,- 

rukola, panenský olivový olej 

12ks šneci v bylinkovém másle159,- 

křupavá bagetka 

sladká palačinka79,- 



javorový sirup 

 

Salatová jídla 

ceasar kuře & slanina139,- 

římský salát, vejce a máslové krutónky, ančovičkový dresink 

ceasar krevety & pečený česnek179,- 

římský salát, vejce a máslové krutónky, ančovičkový dresink 

gratinovaný kozí sýr & baby špenát149,- 

směs salát.listů, piniové oříšky, cibulka, krémové balsamico 

kus kus & baby mozzarella139,- 

cherry rajčátka, domácí pesto, rukola, panenský oliv.olej s citrónem 

uzená šunka & farmářské vajíčko149,- 

trhané listy s čekankou, gouda, jablko, jogurtový dresink 

avokádo & gorgonzola & jahody159,- 

polníček, karamel.vlašs.ořechy, medový dresink se zázvorem 

řecký salát střední/velký79,- 

trhané listy salátu, Feta, zelenina a řecké olivy Kalamatajogurtový dresink 

caprese139,- 

mozarella di bufala & tomaty čerstvá bazalka, krémové balsamiko, olivový panenský olej 

 

Čerstvé těstoviny & spol. 

bolognese139,- 

bazalkové těstoviny, masové ragú, řapíkatý celer a parmezán 

spaghetti carbonara139,- 

pancetta, vejce, parmezán, drcený pepř 

frutti di mare189,- 

spaghetti & chobotnička & krevety & chilli dom.bazalkové pesto, rukola 

tagliatelle con polo149,- 

bazalkové pesto & kuřecí prso, parmezán 

tagliatelle losos & hrášek149,- 

smetana, citrón a listová petržel 

bramb.gnocchi - čerstvý kozí sýr & rukola139,- 

suš.rajčata, vlašské ořechy a oliva kalamata 

 

Vepřové & hovězí maso & grill 

krkovička & slaninový chips & zelný salát169,- 

pečená brambora v alobalu 



šašlik & domácí špek & cibule199,- 

salát z pečených brambor 

filetovaný flank steak & rukola219,- 

olivový olej a drcený pepř, brambůrky grenaille s bylinkovým máslem 

 

Drůbež & ryby & grill 

křupavé kuřecí prsíčko & chorizo159,- 

pečená brambora v alobalu se zakysanou smetanou, sladká kukuřice se sušenými rajčaty 

1/2 křupavého baby kuřátka & rozmarýn199,- 

salátek, pečená brambora v alobalu se zakysanou smetanoubylinkové máslo 

krůtí prso & čertsvé bylinky179,- 

rattatouille s rozmarýnem, rýže 

steak z lososa & řecké tzatziky209,- 

pečená brambora v alobalu, okurkové carpaccio 

 

Sladké palačinky – crêpes 

s jemnými plátky banánu99,- 

nutela a pražené liskové oříšky vylepšit 2cl vaj. likérem 

maliny & vanilková zmrzlina99,- 

čokoládové hobliny 

mango & vanilková zmrzlina99,- 

domácí mango/ maracuja poleva 

čkoláda & čerstvé jahody99,- 

ovocný sorbet 

mléčný karamel & mandlové lupínky99,- 

vanilková zmrzlina 

borůvky & creme fraiche99,- 

čokoládové hobliny 

citrón & jogurtová zmrzlina99,- 

citrónový kré 

 

 

Slané palačinky – galettes 

anglická slanina& vejce129,- 

restovaná cibulka, drcený pepř, gouda vylepšit baby špenátem 

uzený losos ,,gravlax" & creme fraiche139,- 

čerstvý kopr, bešamel 

roastbeef & rukola139,- 



řecké olivy kalamata vylepšit gorgonzolou 

kozí sýr & baby špenát139,- 

pečený česnek a pinie 

vyuzená klobáska & baby špenát119,- 

restovaná cibulka, gouda 

baby mozzarella & sicilská sušená rajčata119,- 

domácí bazalkové pesto, tomaty, bešamel 

ratatouille & panenský olivový olej129,- 

čerstvý rozmarýn, gouda 

 

 

Dětský lístek 

spaghetti al pomodoro69,- 

tomatová omáčka & baby mozzarella čerstvá bazalka 

spaghetti & bazalkové pesto79,- 

spaghetti bolognese89,- 

šopáček79,- 

míchaný salátek se zeleninou a FETA sýrem, jagurtový dresink 

galettka z pohanky79,- 

šunka & sýr 

zeleninové rizoto & kuřecí maso89,- 

gouda sýr 

sladká palačinka69,- 

meruňková marmeláda 

jahody se šlehačkou79,- 

ovesná kaše & čerstvé ovoce79,- 

kakao 

 

 

 

 

 

 

 

Nápojový lístek 
 

Café & Co. 

8g espresso (malé, střední, na přání bio organic nebo bez kofeinu)37,- 

16 g double espresso (velké)45,- 

8g macchiato37,- 

malé espresso s kapkou našlehaného mléka 



8g cappuccino40,- 

8g cappuccino karamel, oříšek, vanilka nebo mandle50,- 

8g café latté45,- 

šálek teplého našlehaného mléka s kapkou espressa 

8g café latté karamel, oříšek, vanilka nebo mandle55,- 

8g vídeňská káva40,- 

velké espresso ozdobené šlehačkou 

bio organic čaj37,- 

12 druhů dle výběru z našeho teeboxu 

čaj z čerstvé máty55,- 

čaj "Žirafa"55,- 

směs indického čaje, mléka, cukru a arom.koření 

babiččin čaj55,- 

černý čaj se sirupem z bezových květů 

zázvorový čaj s lesním medem55,- 

bílý čaj s čerstvým zázvorem 

lesní med10,- 

sirup z bezových květů10,- 

8g hennessy káva60,- 

espresso + 1 cl hennessy v.s.o.p. 

8g baileys káva60,- 

velké espresso se 2cl baileys ozdobené šlehačkou 

8g irská káva60,- 

oslazené velké espresso s 2cl irské whisky ozdobené šlehačkou 

8g alžírská káva60,- 

velké espresso s 2cl vaječného likéru ozdobené šlehačkou 

8g almondo60,- 

velké espresso s 2cl amaretta ozdobené šlehačkou 

bombardino45,- 

našlehaná smetana, 2cl vaječný likér, 2cl brandy 

čaj s rumem - grog49,- 

4 cl rum tuzemský 

svařené víno s voňavým kořením49,- 

Cabernet Sauvignon - Chile 

studená káva49,- 

studené velké espresso s vanilkovou zmrzlinou, šlehačka 

8g mexická ledová káva69,- 

studené velké espresso, vanilková zmrzlina, 2cl kahlúa, šlehačka 

ledová káva Marie Terezie69,- 

studené velké espresso s vanilkovou zmrzlinou, 2cl cointreau, šlehačka 

7g frappé40,- 

řecká našlehaná černá káva s mlékem nebo bez mléka 

 



Ovocné šťávy & nealko 

0,25l/0,5l mošt z farmářských trhů35,- 

0,25 l fresh vymačkaná šťáva pomeranč, grepfruit66,- 

1l čerstvá limonáda okurková66,- 

1 l čerstvá citronáda66,- 

citróny, limety, třtinový cukr 

1 l čerstvá zázvorová limonáda s bezovým sirupem66,- 

(čerstvý zázvor, citróny, bezový sirup 

0,27 l cola fentimans39,- 

0,2 l coca-cola, coca-cola light35,- 

0,25 l orangina žlutá35,- 

0,33l schweppes35,- 

tonic/bitter lemon/ginger 

0,5l pitná voda25,- 

0,25 l red bull48,- 

0,4 l čerstvý ledový čaj40,- 

černý s citronem, s čerstvou mátou, zelený s limetou, ovocný s červeným ovocem 

0,2 l granini35,- 

ananas, multivitamín, černý rybíz, broskev, jahoda 

0,25l/0,75l minerální voda35,- 

perlivá/ neperlivá 

1l čerstvá limonáda66,- 

grepová 

0,3l krémové smoothie66,- 

borůvky& banán, jahoda & limeta & máta, mango & pomeranč & máta, malina & jahoda 

 

 

Koktejly 

mojito classic, jahoda, zázvor, mango nebo okurkové99,- 

kubánský světlý rum, čerstvá máta, limety, třtinový cukr, soda 

cuba libre92,- 

kubánský světlý rum, coca-cola, limetka 

piňa colada92,- 

kubánský světlý rum, ananasový juice, kokosový sirup, smetana 

swimming pool92,- 

kubánský světlý rum, vodka, kokosový sirup, ananasový juice, smetana, bleu curacao 

mojito classic nebo strawberry - nealko69,- 

piňa colada - nealko66,- 

piňa sunrice - nealko55,- 

ananasový juice, grenadina, citrusová šťáva 

chameleon - nealko55,- 

ananasový a pomerančový juice, bleu curacao sirup, citrón 



swiming pool-nealko66,- 

kokosový sirup, ananas. juice, smetana, blue curacao 

 

Piva 

0,5 l pivovar únětice39,- 

sváteční ležák pivo s obsahem jemných kvasnic – nepasterizované 

0,5l birell nealkoholické pivo39,- 

0,33l FRISCO ovocné pivo 39,- 

 

Bílá vína a Rosé 

bio organic Veltlínské Zelené Rakousko298,- 

suché 12,1% alkoholu 0,75l 

Veltlínské zelené pozdní sběr Morava CZ p. Kovacs298,- 

suché 12% alkoholu 0,75l 

Veltlínské zelené kabinet Morava CZ p.Sedlák298,- 

suché 14,5% alkoholu 0,75l 

bio organic Pinot Grigio IT 2011298,- 

polosuché 12% alkoholu 0,75l vůně vyzrálé broskve a pečené hrušky s plnou nasládlou chutí 

bio organic Pinot Gris Rakousko Burgenland 2012298,- 

suché 13,4% alkoholu 0,75l 

Rulandské šedé pozdní sběr CZ p.Sedlák298,- 

suché 13% alkoholu 0,75l vůně po vyzrálém žlutém melounu s jemným náznakem broskve, svěží 

bio organic Chardonnay Chile298,- 

suché 11,5% alkoholu 0,75l delikátní vůně s nádechem karotky s jemnou kyselinkou 

Chardonnay barrique výběr z hroznů CZ Moravíno298,- 

Chardonnay pozdní sběr Morava CZ p.Volařík298,- 

polosuché 12,5% alkoholu 0,75l 

zweigeltrebe ROSÉ kabinet CZ, p. Mádl 2011298,- 

zweigeltrebe ROSÉ pozdní sběr CZ p.Sedlák 2011298,- 

 

Červená vína 

bio organic cabernet Sauvignon Chile328,- 

suché 13,5% alkoholu 0,75l intenzivní chuť lesního ovoce 

cabernet Sauvignon výběr z hroznů, Morava CZ Valtice328,- 

suché 13,5% alkoholu 0,75l tmavá rubínová barva, s chutí po tabáku, barevném pepři s kouřovou vůní 

Cabernet Sauvignon pozdní sběr CZ Tetur328,- 

bio organic Merlot Francie328,- 



výrazné 13,6% alkoholu 0,75l rubínová barva, vůně zralých malin, švestek a třešní - 86 bodů v hodnocení 

weinwirtschaft 

bio organic Merlot Chile328,- 

suché 13,6% alkoholu 0,75l buket zralých borůvek a ostružin - ocenění 1 „sklenice“ v Gambero Rosso 

2007 

Merlot pozdní sběr CZ p.Baloun V.Pavlovice328,- 

 

Rozlévaná vína 

Karafa (0,2 l)50,- 

Červené/bílé/rosé (Morava, Chile, Francie, Itálie, Argentina) 

Karafa (0,5 l)100,- 

Červené/bílé/rosé (Morava, Chile, Francie, Itálie, Argentina) 

 

 

Perlivá vína, sekty, champagne 

0,25l bretaňský cider suchý / sladký/ bio60,- 

  

0,75l bretaňský cider suchý / sladký150,- 

  

0,2l lambrusco červené sladké60,- 

0,2 l sangria s ovocem60,- 

0,375 l bohemia sekt demi sec120,- 

0,2l Aperol spritz frizzante60,- 

  

0,75 l frizzante Chardonnay219,- 

0,75l prosecco IGT285,- 

0,75l champagne880,- 

  

riesling alsasko459,- 

brut 

 

 

Aperitivy & bitters 

0,1l nealko crodino40,- 

0,1 l martini bianco, rosso, dry (podáváno s ledem)40,- 

4 cl amaro ramazzotti (s čerstvou citrónovou štávou)50,- 

4 cl ricard pastis40,- 

4 cl campari (podáváno s ledem)40,- 

0,2l campari orange/soda (podáváno s ledem)60,- 

4 cl sandeman sherry ritch golden, medium dry40,- 



4 cl sandeman porto ruby40,- 

4cl fernet stock40,- 

4cl fernet branca original50,- 

4cl jägermeister55,- 

2cl underberg40,- 

4cl becherovka40,- 

 

Likéry 

4cl amaretto - mandlový likér40,- 

4cl baileys - smetanový likér55,- 

4cl maraschino - višňový likér50,- 

4cl malibu - kokosový likér45,- 

4cl kahlúa - čokoládový likér40,- 

4cl drambuie - whisky likér55,- 

4cl cointreau - pomerančový likér55,- 

4cl bols advocaat - vaječný likér40,- 

4cl vaniglia - vanilkový likér40,- 

4cl maeba - likér ze žlutého melounu40,- 

4cl toschi fragoli - likér z lesních jahod40,- 

 

Destiláty 

4cl jelínek40,- 

slivovice, meruňkovice, třešňovice 

4 cl williams - hrušková pálenka50,- 

4cl calvados50,- 

4cl grappa bianco45,- 

4cl metaxa xxxxxxx55,- 

4cl absinth55,- 

4cl vodka absolut45,- 

4cl vodka smirnoff red45,- 

4cl tequila olmeca blanco, olmeca gold50,- 

4cl gin beefeater45,- 

4cl gin bombay sapphire45,- 

4cl rum tuzemský35,- 

4cl havana club blanco45,- 

4cl bacardi light, black45,- 

4cl whiskey ballantine´s finest45,- 

4cl whiskey johnie walker red label45,- 

4cl whiskey chivas regal 12 let85,- 

4cl bourbon whiskey jim beam55,- 

4cl bourbon whiskey jack daniel´s65,- 

4cl irská whiskey jameson55,- 

4cl irská whiskey tullamore dew55,- 

4cl grand marnier65,- 



4cl martell v.s.85,- 

4cl courvoisier v.s85,- 

4cl hennessy v.s.o.p.130,- 

4cl grand breuil x.o145,- 

 


