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68,-

76,-

89,-

160,-

185,-

175,-

165,-

165,-

SALÁTY
BLBEC K VEČEŘI (1, 3, 7)      
restovaná kuřecí prsa 100 g s čerstvou zeleninou, ledovým salátem, 
bruschettou a dochucený domácím česnekovým dressingem
CHYTÁNÍ LOSOSŮ V POUŠTI (1, 3, 4, 10)    
čerstvý grilovaný losos 100 g s grilovanou cuketou, čerstvou červenou 
cibulí, čerstvými rajčaty doplněný ledovým salátem, baby špenátem,  
bruschettou a dochucený domácím medovo-hořčicovým dressingem 
(váhový doplatek lososa 10 g / 15,- Kč)
AVATAR (1, 3, 7)       
grilovaná kuřecí prsa 100 g s restovanou anglickou slaninou, mrkvovými 
hoblinami, vařeným vejcem, ledovým salátem, bruschettou a dochucený 
domácím caesar dressingem
TERAPIE LÁSKOU (1, 3, 7, 10)      
grilovaná kuřecí prsa 100 g s restovanou cuketou, žampiony, sušenými 
rajčaty, salátovou okurkou, čerstvými rajčaty, paprikou, rukolou, 
bruschettou a dochucený domácím medovo-hořčicovým dressingem
CO JSME KOMU UDĚLALI? (1, 3, 7, 10)     
grilovaná kuřecí prsa 100 g s restovanými žampiony, červenou řepou, 
rukolou, balkánským sýrem, bruschettou a domácím medovo-
hořčicovým dressingem

PREDKRMY
LADÍME (1, 3, 7)       
2 ks domácí bruschetty s rajčatovou směsí, rukolou a parmazánem
PAŘÍME (1,3,7)      
topinka s pikantní boloňskou masovou směsí, sypaná eidamem
DÁMA V HERMELÍNU (7)       
1 ks grilovaný hermelín na ledovém salátu s domácí bruschettou 
a čerstvou zeleninou



10,-

krabice na pizzu / těstoviny

PIZZA   RAJCATOVÝ ZÁKLAD

JENNA ORTEGA (7)      
sugo, mozzarella, šunka, pikantní italský salám, cherry rajčata, baby špenát 
DAVE BAUTISTA (1, 7)        
sugo, mozzarella, anglická slanina, jalapeño, červená cibule, rukola 
MARILYN MONROE (1,7)      
sugo, mozzarella, šunka
ZAC EFRON (1, 7)       
sugo, mozzarella, salám
JOHN TRAVOLTA (1, 7)        
sugo, mozzarella, šunka, ananas 
MADONNA (1, 7)        
sugo, mozzarella, žampiony, šunka 
EMILY BLUNT (1, 7)        
sugo, mozzarella, anglická slanina, salám jalapeño, niva
MICHELLE RODRIGUEZ (1, 7)      
sugo, mozzarella, pikantní italský salám, cibule, paprika, jalapeño, vejce
JACK BLACK (1, 7)       
sugo, mozzarella, pikantní italský salám, hermelín, černé olivy, červená 
cibule,  jalapeño 
JACK NICHOLSON (1, 7)       
sugo, mozzarella, šunka, žampiony, černé olivy, salám 
ZENDAYA (1, 3, 7)       
sugo, mozzarella, kuřecí kousky, angl. slanina, klobása, šunka,  jalapeño
JACK GYLLENHAAL (1, 7)       
sugo, mozzarella, anglická slanina, cherry rajčata, rukola, parmazán 
HUGH JACKMAN (1, 7)        
sugo, mozzarella, eidam, niva, parmazán, baby špenát
JARED LETO (1, 7)        
sugo, mozzarella, kuřecí kousky, niva, parmazán
LIEV SCHREIBER (1, 7)       
sugo, mozzarella, šunka, kuřecí maso,  jalapeño, salám 
JUSTIN TIMBERLAKE (1, 7)       
sugo, mozzarella, anglická slanina, niva, hermelín, uzený sýr 
CATE BLANCHET (1, 3, 7)      
sugo, anglická slanina, kuřecí kousky, šunka, vejce
MICHELLE PFEIFFER (1, 3, 7)       
sugo, mozzarella, anglická slanina, klobása, vejce,  jalapeño 
SCARLET JOHANSON (1, 7)       
sugo, mozzarella, sušená rajčata, baby špenát, česnek, balkánský sýr
QUEEN LATIFAH (1, 7)        
sugo, mozzarella, boloňská směs s chilli, kuřecí kousky, eidam
JODIE COMER (1, 7)        
mozzarella/ 1/4 sugo, italský pikantní salám, jalapeño/ 1/4 sugo, šunka, 
černé olivy/ 1/4 smetana, kuřecí maso, špenát/ 1/4 smetana, žampiony  

SMETANOVÝ ZÁKLAD
JAMES DEAN (1, 7)       
smetana, eidam, mozarella, niva, parmazán
BENICIO DEL TORO (1, 7)       
smetana, mozzarella, kuřecí kousky, niva, baby špenát 
CHARLIZE THERON (1, 7)      
smetana, mozzarella, anglická slanina, sušená rajčata, niva, česnek, cibule
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160,-

175,-

165,-

165,-

160,-

25,-

35,-

45,-

160,-

165,-
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160,-

160,-

160,-

160,-

175,-

15,-

10,- 15,-

TESTOVINY
150 g SEDM STATEČNÝCH (1, 3, 7)
zapečené penne s kuřecími kousky, anglickou slaninou, smetanou, 
čerstvými rajčaty, nivou a eidamem
150 g FAVORITKA (1, 3, 7)
penne s restovanou vepřovou panenkou v omáčce ze čtyř druhů sýra 
(eidam, parmazán, niva,mozzarella)
150 g VENOM (1, 3, 7)
zapečené penne s boloňskou masovou směsí, cherry rajčaty a bazalkou 
150 g  TO! (1, 3, 7)
penne s grilovaným kuřecím plátkem, grilovanou slaninou, cherry 
rajčaty a baby špenátem v smetanové omáčce sypané parmazánem 
150 g MUŽI V NADĚJI (1, 3, 7)      
gnocchi s kuřecími kousky, špenátem ve smetanové omáčce sypané 
parmazánem 
150 g BOHEMIAN RAPSODY (1, 3, 7)    
gnocchi s kuřecímy kousky, sušenou šunkou, rajčaty, nivou a rukolou 
v smetanové omáčce
150 g OPPENHEIMER (1, 3, 7)
gnocchi s restovanými žampiony, anglickou slaninou, nivou, 
baby špenátem v smetanové omáčce
150 g TEMNÉ SÍLY (1, 3, 7)      
grilovaná vepřová panenka 200 g s gnocchi ve smetanovo-špenátové 
omáčce s česnekem

TIMOTHÉE CHALAMET (1, 7)       
smetana, mozzarella, anglická slanina, niva, cherry rajčata, rukola  
KATE WINSLET (1, 4, 7)        
smetana, mozzarella, kousky čerstvého lososa, baby špenát, kapary, česnek
RYAN GOSLING (1, 7)      
smetana, kuřecí maso, anglická slanina, cuketa, niva, mozzarella 
DANIEL CRAIG (1, 7)       
smetana, mozzarella, žampiony, kuřecí kousky, parmazán
GEMMA CHAN (1, 7)       
smetana, mozzarella, anglická slanina, pikantní italský salám,  jalapeño, 
červená cibule

na přání je možno všechny těstoviny zapéct v peci se sýrem

krabice na pizzu / těstoviny váhový doplatek lososa 10 g

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



165,-

145,-

115,-

99,-

194,-

85,-

180,-

180,-

215,-

180,-

180,-

BURGER MENU
ROCK DOG (1, 3, 7)      
bulka, 150g hovězí burger, grilovaná slanina, glazovaná cibule, mayo, 
cheddar sýr, rajče, rukola, dipové nebo batátové hranolky s tatarkou
SAUSAGE PARTY (1, 3, 7)      
bulka, 150 g hovězí burger, domácí hamburgerová omáčka, grilovaná 
slanina, cheddar sýr, ledový salát, kyselá okurka, zastřené  vejce, dipové 
nebo batátové hranolky s tatarkou
BLACK PANTHER (1, 3, 7)     
bulka, 2 x 150 g hovězí burger, 2 x cheddar sýr, grilovaná slanina, mayo, 
červená cibule, salát, dipové nebo batátové hranolky s tatarkou
SWEET COUNTRY (1, 3, 7)     
bulka, 150 g hovězí burger, grilovaná slanina, cibulové kroužky, cheddar 
sýr, ledový salát, čerstvé rajče, hamburgerová omáčka, dipové nebo 
batátové hranolky s tatarkou
DEAD TO ME (1, 3, 7)      
bulka, 150 g hovězí burger, jalapeño, grilovaná slanina, cheddar sýr, 
červená cibule, domácí chilli mayo, ledový salát, čerstvé rajče,  dipové 
nebo batátové hranolky s tatarkou

SPECIALITY
300 g INVERTIGO (7)       
grilované brambory ve slupce s restovaným kuřecím masem, kukuřicí 
a sušenými rajčaty, sypané balkánským sýrem doplněné bylinkovým 
dipem
300 g OBUŠKU Z PYTLE VEN (7)    
bramborové dukáty s balkánským sýrem, anglickou slaninou, jalapeño 
a česnekem v pančavském měšci z alobalu
250 g VŮNĚ CIBULE (7)
smažené cibulové kroužky s pikantní salsou, bylinkovým dipem 
a listovým salátem
200 g OBR DOBR (7)      
grilované žampiony plněné mletým masem a zapečené s eidamem
PÁRTY TRIO (1, 3, 4, 10)      
kuřecí stripsy 200 g, cibulové kroužky 200 g, dipové hranolky 250 g 
s triem omáček – tatarka, BBQ a pálivá chipotle 
ÚŽASŇÁKOVI (1, 3, 7)   
100 g kuřecí řízek, hranolky, kečup   dětské 

menu

20,-příplatek za batátové hranolky



199,-

189,-

204,-

170,-

225,-

KURECÍ MASO
150 g VŠETKO ČO MÁM RÁD (1, 3, 7)   
smažená plněná kuřecí kapsa se šunkou, uzeným sýrem, 
česnekovým dressingem a sypaný eidamem
150 g KOŘENÍ ŽIVOTA (1, 7)     
kuřecí steak na lávovém grilu se šunkou a uzeným sýrem zapečený ve 
smetanové omáčce
150 g AVENGERS:ENDGAME (3, 7)    
kuřecí steak na lávovém grilu s restovanými fazolovými lusky, 
anglickou slaninou, grilovanými brambory a česnekovým dressingem 
200 g DUNA (1, 3, 7)        
košík smažených kuřecích řízků  v parmazánové strouhance s domácí 
chilli mayo a malým zeleninovým salátem 
200 g BIRD BOX (1, 7)       
grilovaná kuřecí kapsa plněná čedarem, anglickou slaninou a jalapeño 
s rukolovo-rajčatovým salátem, chipotle BBQ dressing a smaženými
bramborovými trojhránky

VEPROVÉ MASO
200 g ŠPATNEJ POLDA (1, 3, 7)     
grilovaná vepřová panenka s restovanými fazolovými lusky, anglickou 
slaninou, grilovanými brambory a česnekovým dressingem 
200 g (NE)DOKONALÁ PARTIČKA (1, 7)     
vepřová panenka na grilu s lesními houbami ve smetanové omáčce 
200 g DO NAHA (1, 7)      
vepřová panenka na lávovém grilu s grilovanými rajčaty v smetanovo-
nivovové omáčce
200 g HON NA ČARODEJNICE (3)    
vepřová krkovice na grilu s volským okem, anglickou slaninou 
a pikantní salsou 
150 g HRA O TRŮNY (3, 9)      
pikantní pánev s proužky vepřové krkovice, cibulí, papriky, jalapeño, 
česnekem a rajčaty, doplněné bramboráčky

238,-

209,-

205,-

170,-

185,-



HOVEZÍ MASO
250 g / 400 g SPECTRE (1, 7)     
vysoký roštěnec – rib eye steak na bylinkovém másle s lesními houbami ve 
smetanové omáčce a salátem z čerstvé zeleniny
250 g / 400 g WARCRAFT (7, 10)      
vysoký roštěnec – rib eye steak s glazurovanou cibulí, modrým sýrem, 
rukolovým salátem s medovo-hořčičným dressingem 
250 g / 400 g OUI, ŠÉFE! (7)     
vysoký roštěnec – rib eye steak s česnekovo-rozmarýnovou marinádou 
a bylinkovým máslem a salátem z čerstvé zeleniny

250 / 385,-

240 / 380,-

230 / 345,-

RYBY
200 g RYBY NEMRKAJÍ (4, 7)      
grilovaný fi let z čerstvého lososa s bylinkovým máslem, grilovanou 
cuketou, cherry rajčaty, žampiony a paprikou 
200 g NÁVRAT LOSOSA (4, 7, 10)    
grilovaný fi let z čerstvého lososa s česnekem a baby špenátem přelitý 
smetanovo-koprovou omáčkou

279,-

269,-

15,-váhový doplatek lososa 10 g



DEZERTY
WISH (1, 3, 7)       
palačinka s horkým medovým ovocem, vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou 
BARBIE (3, 7)        
vanilková zmrzlina s horkým ovocem a šlehačkou
LEDOVÁ KRÁLOVNA (3, 7)       
30 g vanilková zmrzlina se šlehačkou 

74,-

65,-

18,-

50,-

65,-

80,-

80,-

58,-

8,-

20,-

PRÍLOHY
 200 g  HRANOLKY, DIPOVÉ HRANOLKY, BRAMBORÁČKY,   
 BRAMBOROVÉ DUKÁTY

200 g  BATÁTOVÉ HRANOLKY (1, 3, 9)

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


