
Pečená žebírka ribsy v kouřové BBQ omáčce

Tatarák z hovězí svíčkové, topinky, česnek

Domácí paštika z husích jater, brusinková omáčka, toast 

Topinka s pikantní masovou směsí 

Hovězí roastbeef s dresinkem z hrubozrnné hořčice a medu, rozpečená 
bylinková bagetka 

Kuřecí křídla ve sweet chilli medové marinádě

Fošna plná řízků

Fošna plná minismažáků (eidam, niva, hermelín, tvarůžky)

PŘEDKRMY K PIVU A VÍNU

Cheesy fries (domácí hranolky zapečené chedarem)  

Nakládaný hermelín, cibule, kozí rohy, chléb   

Naše brambůrky / šunka - sýr, slanina, chilli - limetka, jarní cibulka, solené       



Kulajda 
zastřené vejce, hřiby, 

slaninový chips

Okruh 
vyzrálé hovězí maso, slaninový chips,
vejce, chedar, rajče, lolo biondo, cibulové
kroužky, domácí hranolky a BBQ

Pupek
filírovaný hovězí pupek, chedar, cibulové
chutney, jalapeños papričky, česnekový 
dresink, frisee salát, česnekové výhonky,
domácí hranolky, tatarka

Roastbeef
hovězí roastbeef, medovo-hořčičný 
dresink vídeňská cibulka, kyselý okurek, 
frisee salát, řepové výhonky, domácí 
hranolky a tatarka

ml

Meruňka
vyzrálé hovězí maso s karamelizovanou
cibulkou, meruňková hořčice, chedar, 
prosciutto, rajče, lolo biondo, domácí
hranolky, tatarka

Letní kuře 
pikantní kuřecí stripsy, rajče, polníček,
červená cibule, chedar, slaninový chips,
BBQ, domací hranolky, tatarka

Hovězí vývar 

Dle denní nabídky 

játrový knedlíček, domácí nudle,

zelenina ml



Špagety aglio Olio de peperoncino

Tagliatelle
s rajčatovou omáčkou, bazalkou a parmazánem

Caesar
s filírovaným kuřecím masem, parmazánové 
hoblinky, krutony

Malý zeleninový míchaný salát

Mix listových salátů
s grilovanou panenkou a česnekovým dresinkem,
cherry rajčata, ředkvičky, červená cibule, cizrna,
rozpečená bylinková bagetka

Mix listových salátů
s grilovaným hermelínem, brusinková omáčka,
opečený toast

Tagliatelle
s omáčkou z modrého sýra, grilovaný kuřecí 
supreme

Krémové rizoto
s pistáciovou pastou a grilovanou panenkou,
parmazánové hoblinky

Hovězí steak s restovanými fazolkami
šťouchané brambory, demi glace 

Špíz z vepřové panenky a zeleniny
smetanová chedarová omáčka, pečená paprika plněná vejcem, 
bramborem a slaninou 

Grilovaná vepřová krkovice
smetanová omáčka ze zeleného pepře a koňaku, bramborová spirála

Filírované kachní prso 
višňová omáčka s portským vínem a opečenými pistáciemi,
máslová bramborová kaše 

Brynzové halušky
s restovanou slaninou a cibulí 

Kuřecí steak v jogurtu
grilovaná zelenina, rozpečená bylinková bageta 

Smažený sýr
hranolky julienne, domácí tatarka

Kuřecí / vepřový řízek
vařené brambory, tatarka 

Mix listových salátů
s roastbeefem, dresink z hrubozrnné hořčice a 
medu, ředkvičky, cherry rajčata, červená cibule,
rozpečená bylinková bagetkaRizoto

s červenou řepou, kuřecím masem,
parmazánové hoblinky



Špagety cvrček
kečup a sýr 

Kuřecí řízek

Kynutý povidlový knedlík

bramborová kaše 

Bezinková
Citrusovo-mátová
Malinová
Mangová
Melounová
Okurková
Borůvková

Pilsner Urquell

Radegast 12

Starobrno 11 

Starobrno bitter

Dačice 12

Birell nealko

Cider

Malý pivovar

Prosecco

Muller Thurgau / Veltínské zelené /
Neuburk, suché

Saphira, pozdní sběr, polosladké

Cabernet sauvignon, suché    

Aperol Spritz 

Cuba libre

Gin a tonic

Hugo Spritz

Chupito

Mojito

Moscow Mule

Pink Spritz

Becherovka
Gordon s gin / pink
Božkov rum originál
Božkov zelená
Fernet originál
Fernet citrus
Hruškovice Bartida
Slivovice Bartida
Jägermeister

Amundsen vodka
Smirno� vodka
Tatra tea 52
Bucanero Elixir
Bumbu
Captain Morgan
Diplomatico
Republica Exclusive
Legendario

Zacapa
Jack Daniels
Jack Daniels honey
Jack Daniels fire
Tullamore Dew
Jim Beam
Johnnie Walker

Espresso, espresso lungo

Cappuccino

Latte macchiato

Espresso a�ogato (se zmrzlinou)

Espresso tonic

Ledová káva (zmzlina, mléčná pěna)

Kofola točená
Limo točená
Pepsi, Mirinda, 7UP, Tonic
Toma džus
Mattoni jemně / neperlivá
Karafa vody s citronem a mátou
Redbull

s vanilkovým šodó a mákem 

Lívance s borůvkovým žahounem
vanilková zmrzlina, domácí šlehačka 

Domácí medovník
karamelová mřížka 


