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50,-

58,-

44,-

75,-

120,-

175,-

128,-

135,-

128,-

128,-

SALÁTY
5  BLBEC K VEČEŘI (1, 7)     

restovaná kuřecí prsa 100 g s čerstvou zeleninou, ledovým salátem, 
bruschettou, dochuceným domácím česnekovým dressingem

6 CHYTÁNÍ LOSOSŮ V POUŠTI (4, 10)    
čerstvý grilovaný losos 100g s grilovanou cuketou, čerstvou 
červenou cibulí, čerstvými rajčaty doplněný ledovým salátem, 
rukolou,  bruschettou, dochuceným domácím medovo-hořčicovým 
dressingem (váhový doplatek lososa 10 g / 10,-)

7 SICARIO (7)      
kuřecí stripsy 100 g s cherry rajčaty, salátovou okurkou, 
červenou cibulí, ledovým salátem, vařeným vejcem, 
bruschettou, dochuceným domácím caesar dressingem

8 AVATAR (1, 3, 7)       
grilovaná kuřecí prsa 100 g s restovanou anglickou slaninou, 
mrkvovými hoblinami, vařeným vejcem, ledovým salátem, 
bruschettou, dochuceným domácím caesar dressingem

9 TERAPIE LÁSKOU (1, 7, 10)      
grilovaná kuřecí prsa 100 g s restovanou cuketou, žampiony, 
sušenými rajčaty, salátovou okurkou, čerstvými rajčaty, paprikou, 
rukolou, bruschettou, dochuceným domácím medovo-hořčicovým 
dressingem

10 CO JSME KOMU UDĚLALI? (1, 7, 10)    
grilovaná kuřecí prsa 100 g s restovanými žampiony, červenou 
řepou, rukolou, balkánským sýrem, bruschettou, dochuceným 
domácím medovo-hořčicovým dressingem

PREDKRMY
1  LADÍME (1, 3, 7)       
  2 ks domácí bruschetty s rajčatovou směsí, rukolou a parmazánem
2 PAŘÍME (1,3,7)      
 topinka s pikantní boloňskou masovou směsí, sypaná eidamem
3 KUKUŘIČNÉ DĚTI (7)       

1 ks – grilovaný kukuřičný klas přelitý máslem a kořením
4  DÁMA V HERMELÍNU (7)      

1 ks grilovaný hermelín na ledovém salátu s domácí bruschettou 
a zeleninovou oblohou



10,-

krabice na pizzu / těstoviny

PIZZA   RAJCATOVÝ ZÁKLAD

11  MARION COTILLARD (1, 7)      
sugo, mozzarella, kuřecí kousky, ananas, bazalka 

12  JASON MOMOA (1, 7)       
sugo, mozzarella, klobása, slanina, pikantní italský salám, cibule, 
paprika 

13 MARILYN MONROE (1,7)      
sugo, mozzarella, šunka

14 ZAC EFRON (1, 7)       
sugo, mozzarella, salám

15 JOHN TRAVOLTA (1, 7)       
sugo, mozzarella, šunka, ananas 

16 MADONNA (1, 7)        
sugo, mozzarella, žampiony, šunka 

17  EMILY BLUNT (1, 7)       
sugo, mozzarella, slanina, salám, niva, feferonky

18 SARA RAMIREZ (1, 7)       
sugo, trhané BBQ vepřové maso, červená cibule, feferonky, česnek, 
eidam

19  JACK BLACK (1,7)       
sugo, mozzarella, pikantní italský salám, hermelín, černé olivy, 
červená cibule, feferonky 

20  JACK NICHOLSON (1, 7)       
sugo, mozzarella, šunka, žampiony, černé olivy, salám 

21 ZENDAYA (1,3,7)       
sugo, mozzarella, kuřecí kousky, slanina, klobása, šunka, feferonky

22 JACK GYLLENHAAL (1, 7)       
sugo, mozzarella, slanina, čerstvá rajčata, rukola, parmazán 

23 NICOLAS CAGE (1, 7)       
sugo, mozzarella, sušená šunka, rajčata, feferonky 

24  HUGH JACKMAN (1, 7)       
sugo, mozzarella, eidam, niva, parmazán, listový špenát

25 JARED LETO (1, 7)        
sugo, mozzarella, kuřecí kousky, niva, parmazán

26  LIEV SCHREIBER (1, 7)      
sugo, mozzarella, šunka, kuřecí maso, feferonky, salám 

27  JUSTIN TIMBERLAKE (1, 7)       
sugo, mozzarella, slanina, niva, hermelín, uzený sýr 

28 CATE BLANCHET (1, 3, 7)      
sugo, slanina, kuřecí kousky, šunka, vejce

29 MICHELLE PFEIFFER (1, 3, 7)      
sugo, mozzarella, slanina, klobása, vejce, feferonky 

30 SCARLET JOHANSON (1, 7)      
sugo, mozzarella, sušená rajčata, špenát, česnek, balkánský sýr

31 QUEEN LATIFAH (1, 7)       
sugo, mozzarella, boloňská směs s chilli, kuřecí kousky, eidam

SMETANOVÝ ZÁKLAD
32  JAMES DEAN (1, 7)       

smetana, eidam, mozarella, niva, parmazán
33  BENICIO DEL TORO (1, 7)       

smetana, mozzarella, kuřecí kousky, niva, listový špenát 
34 CHARLIZE THERON (1, 7)      

smetana, mozzarella, slanina, sušená rajčata, niva, česnek, cibule
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130,-
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TESTOVINY
39  150 g SEDM STATEČNÝCH (1, 3, 7)
 zapečené penne s kuřecími kousky, slaninou, smetanou, čerstvými 

rajčaty, nivou a eidamem
40 150 g NEBEZPEČNÁ LASKAVOST (1, 3, 7)
 penne s restovanou vepřovou panenkou, nivou a parmazánem 

ve smetanové omáčce
41  150 g VENOM (1, 3, 7)
 zapečené penne s boloňskou masovou směsí, rajčaty a eidamem 
42  150 g SHAZAN! (1, 3, 7)
 penne s žampiony, kuřecími kousky, rajčaty, česnekem, bazalkou 

ve smetanové omáčce sypané parmazánem 
43  150 g MUŽI V NADĚJI (1, 3, 7)     

gnocchi s kuřecími kousky, špenátem ve smetanové omáčce 
sypané parmazánem 

44 150 g ATOMIC BLONDE (1, 3, 7)    
opékané gnocchi s anglickou slaninou, žampiony, cibulí 
a česnekem doplněné bylinkovým dressingem

45 150 g ŠPIÓNI V PŘEVLEKU (1, 3, 7)
 zapečené gnocchi s nivou, parmazánem, špenátem, sušenými 

rajčaty, smetanou a česnekem 
46 150 g TEMNÉ SÍLY (1, 3, 7)      

grilovaná vepřová panenka 200 g s gnocchi ve smetanovo-
špenátové omáčce a česnekem

35 JESSICA CAPSHAW (1, 7)       
smetana, mozzarella, slanina, uzený sýr, vejce, cibule 

36 KATE WINSLET (1, 4, 7)      
smetana, mozzarella, kousky čerstvého lososa, špenát, česnek

37  RYAN GOSLING (1, 7)      
smetana, kuřecí maso, slanina, cuketa, niva, mozzarella 

38  DANIEL CRAIG (1, 7)       
smetana, mozzarella, žampiony, kuřecí kousky, parmazán

na přání je možno všechny těstoviny zapéct v peci se sýrem

krabice na pizzu / těstoviny váhový doplatek lososa 10 g

váhový doplatek lososa 10 g

PŘÍSADY NA PIZZU 50 g 
olivy, žampióny, paprika, salám, vejce, feferonky, cuketa, rajčata, 
cibule, ananas, česnek
špenát, mozzarella, šunka,  slanina, niva, hermelín, eidam
sušená šunka, kuřecí prsa, parmazán, losos



125,-

115,-

95,-

74,-

73,-

140,-

140,-

175,-

140,-

140,-

140,-

BURGER MENU
52 ROCK DOG (1, 7)      

bulka, 150 g hovězí burger, restovaná slanina, glazurovaná 
cibule, okurková tatarka, čedar sýr, rajče, rukola, dipové hranolky 
s tatarkou

53 SAUSAGE PARTY (1, 3, 7)      
bulka, 150 g hovězí burger, domácí hamburgerová omáčka, 
grilovaná slanina, čedar sýr, ledový salát, kyselá okurka, zastřené  
vejce, dipové hranolky s tatarkou

54 BLACK PANTHER (1, 7)     
bulka, 2x 150 g hovězí burger, 2x chedar sýr, slanina, majonéza, 
červená cibule, salát, dipové hranolky s tatarkou

55 GRINCH (1, 7)       
bulka, 150 g trhané BBQ vepřové maso (pulled pork), červená cibule 
ledový salát, kyselá okurka, domácí BBQ omáčka, dipové hranolky 
s tatarkou

56 SWEET COUNTRY (1, 7)     
bulka, 150 g hovězí burger, grilovaná slanina, cibulové kroužky, 
čedar sýr, ledový salát, čerstvé rajče, hamburgerová omáčka, 
dipové hranolky s tatarkou

57 MÁŠ JI! (1, 7)      
bulka, 150 g hovězí burger, grilovaná slanina, čedar sýr, BBQ 
omáčka, červená cibule, feferonky, dipové hranolky s tatarkou

SPECIALITY
47 300 g INVERTIGO (7)       

grilované brambory ve slupce s restovaným kuřecím masem, kukuřicí 
a sušenými rajčaty, sypané balkánským sýrem doplněné bylinkovým 
dipem

48 300 g OBUŠKU Z PYTLE VEN (7)    
bramborové dukáty s balkánským sýrem, anglickou slaninou, chilli 
papričkami a česnekem v pančavském měšci z alobalu

49 250 g VŮNĚ CIBULE (7)       
smažené cibulové kroužky s pikantní salsou, bylinkovým dipem 
a listovým salátem

50 200 g OBR DOBR (7)      
grilované žampiony plněné mletým masem a zapečené s eidamem

51 ÚŽASŇÁKOVI (1, 3, 7) – DĚTSKÉ MENU     
5 ks kuřecích nugetek s hranolkami a kečupemdětské 

menu



169,-

159,-

169,-

170,-

155,-

155,-

159,-

KURECÍ MASO
58  150 g VŠETKO ČO MÁM RÁD (1, 3, 7)   

smažená plněná kuřecí kapsa se šunkou, sýrem, česnekovým 
dressingem a sypaným eidamem

59 150 g KOŘENÍ ŽIVOTA (1, 7)     
kuřecí steak na lávovém grilu se šunkou a uzeným sýrem zapečený 
ve smetanové omáčce

60  150 g PŮLNOČNÍ LÁSKA     
smažená plněná kuřecí kapsa s grilovanou cuketou, šunkou, 
mozzarellou, tatarskou omáčkou a sypaným eidamem

61 150 g PTAČÍ ÚLET (7)      
kuřecí steak na grilu s grilovanou zeleninou, žampiony 
a šťouchanými brambory

62 150 g DÁMSKY KLUB – KUŘE PICCATA (1, 7)   
kuřecí steak s omáčkou z bílého vína, smetany, kapar, čerstvé 
limetkové šťávy a petrželky

63  150 g HANEBNÍ PLYŠÁCI (1, 7)    
kuřecí steak na grilu s restovanými žampiony  ve smetanové 
omáčce

64 150 g MILE 22 (1, 7)      
grilovaná kuřecí kapsa plněná špenátem, balkánským sýrem 
ve slaninovém kabátku s pečenými cherry rajčaty 

VEPROVÉ MASO
65  200 g ŠPATNEJ POLDA (1, 7)    

grilovaná vepřová panenka s restovanými fazolovými lusky, anglickou 
slaninou, grilovanými brambory a česnekovým dressingem 

66  200 g (NE)DOKONALÁ PARTIČKA (1, 7)    
vepřová panenka na grilu s lesními houbami ve smetanové omáčce 

67 200 g DO NAHA (1, 7)     
vepřová panenka na lávovém grilu s grilovanými rajčaty 
ve smetanovo-nivové omáčce

68 200 g DEADPOOL 2  (1, 7)      
vepřová panenka v anglické slanině se švestkovou omáčkou 
a grilovanými brambory 

69 200 g HON NA ČARODEJNICE (3)     
vepřová krkovice na grilu s volským okem, slaninou a pikantní 
salsou

70 150 g HRA O TRŮNY      
pikantní pánev s proužky vepřové krkovice, cibulí, papriky, feferonkami, 
česnekem a rajčaty, doplněné bramboráčky

189,-

170,-

170,-

179,-

150,-

160,-



HOVEZÍ MASO
71  250 g / 400 g SPECTRE (1, 7)    

vysoký roštěnec – rib eye steak na bylinkovém másle s lesními 
houbami ve smetanové omáčce, zeleninová obloha 

72  250 g / 400 g WARCRAFT (7, 10)      
vysoký roštěnec – rib eye steak s glazurovanou cibulí, modrým sýrem, 
rukolou a medovo-hořčicovým dressingem 

73  200 g / 400 g  ESCOBAR (7)     
vysoký roštěnec – rib eye steak se sušenými švestkami a švestkovou 
omáčkou, zeleninová obloha 

74 250 g / 400 g OUI, ŠÉFE! (7)    
vysoký roštěnec – rib eye steak s česnekovo-rozmarýnovou 
marinádou a bylinkovým máslem, zeleninová obloha

75 HUNGER GAMES – MASO PRO DVA (1, 7)     
grill mix: 200 g kuřecí prsa, 200g krkovice, 200 g vepřová panenka, 
pečené brambory s bylinkovým máslem, salsou, česnekovým 
dressingem a čerstvou zeleninou 

210 / 345,-

200 / 340,-

190 / 315,-

190 / 315,-

415,-

ZPŮSOBY ÚPRAVY MASA 
1. blue – na povrchu do křupava opečený (grilovaný), střed studený a syrový2. rare – na povrchu do křupava opečený (grilovaný), střed syrový, ale teplý3. medium-rare – na povrchu do křupava opečený (grilovaný), střed růžový,až krvavý

4. medium – na povrchu do křupava opečený (grilovaný), střed růžový, nekrvavý
5. welldone – na povrchu do křupava opečený (grilovaný), střed propečený a štavnatý

RYBY
76  200 g RYBY NEMRKAJÍ (4, 7)     

grilovaný fi let z čerstvého lososa s bylinkovým máslem, grilovanou 
cuketou, cherry rajčátky, žampiony a paprikou 

77 200 g NÁVRAT LOSOSA (4, 7, 10)    
grilovaný fi let z čerstvého lososa s česnekovým špenátem přelitý 
smetanovo-koprovou omáčkou

235,-

215,-

10,-váhový doplatek lososa 10 g



DEZERTY
78  PINOCCHIO (1, 3, 7)       

palačinka plněná ovocem, zmrzlinou a šlehačkou 
79 PETER PAN (7)       

vanilková zmrzlina s horkými malinami a šlehačkou
80  VÍLA AMÁLKA (7)       

1 ks banánu v čokoládě se šlehačkou a čokoládou 
81 LEDOVÁ KRÁLOVNA (7)       

30 g vanilková zmrzlina se šlehačkou 

55,-

55,-

45,-

12,-

41,-

28,-

45,-

41,-

42,-

41,-

6,-

10,-

PRÍLOHY
  200 g  HRANOLKY, DIPOVÉ HRANOLKY, BRAMBORÁČKY,  

 BRAMBOROVÉ DUKÁTY (1)
  200 g ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY, ŠPENÁTOVÉ BRAMBORY (7)  

200 g ŠOPSKÝ SALÁT – LEDOVÝ SALÁT, MÍCHANÁ ČERSTVÁ  
 ZELENINA, BALKÁNSKY SÝR

 200 g GRILOVANÁ ZELENINA
         – paprika, cuketa, rajčata, žampiony

 200 g RESTOVANÉ FAZOLOVÉ LUSKY S ANGLICKOU SLANINOU 

 200 g GRILOVANÉ BRAMBORY S BYLINKOVÝM MÁSLEM (7) 
 CHLÉB, DOMÁCÍ BRUSCHETTA (1)
 TATARKA, KEČUP, SALSA, DRESSINGY (7)

Poloviční porce nelze objednat. 
Změna jídelního lístku vyhrazena. 

Seznam alergenů: 1 obiloviny obsahující lepek, 2 korýši, 3 vejce, 4 ryby, 5 jádra 

podzemnice olejné, 6 sojové boby, 7 mléko, 8 suché skořápkové plody, 9 celer, 

10 hořčice, 11 sezamová semena, 12 měkkýši, 13 oxid siřičitý a siřičitany, 14 vlčí bob


