
polévky, předkrmy a jídla k pivu
alergeny:

300ml polévka dle denní nabídky 55,-
300ml gulášovka s masem a bramborem 65,- 1,9

1ks nakládaný Petrovický utopenec s cibulkou a chlebem 79,- 1

100g naložený hermelín s feferonkou, chléb 93,- 1,3,6,7,8,11

100g grilovaný hermelín ve slanině s brusinkami, salátkem a toasty 115,- 1,3,6,7,8,11

100g grilovaný kozí sýr s medem, rozpečenou bagetkou a trhaným salátkem 149,- 1,3,6,7,8,10,11

200g smažené bramborové lupínky s omáčkou dle výběru 99,- 1,3,6,7,9,10

5 ks smažené jalapeňos papričky plněné cheddarem, zakysaná smetana 109,- 1,3,7

saláty

300g 139,- 7

250g 159,-

200g+100g 186,-

150g+100g 189,-

50g grilovaný sýr halloumi / navíc na libovolný salát / 33,- 7

velký řecký salát s míchanou zeleninou, balkánským sýrem, olivami a 
červenou cibulkou

1,3,5,6,7,8,10,11

1,3,4,5,6,7,8, 10,11ledový salát s caesar dresinkem, kuřecím masem, slaninou, cherry 
rajčátky, krutóny a hoblinkami parmezánu

míchaný zeleninový salát s rukolou, francouzským dresinkem, sázeným 
vejcem, opečenou slaninou, restovanými slunečnicovými semínky, 
krutóny a rozpečenou bagetkou

1,3,5,6,7,8,10,11trhané saláty s jalapeňos dresinkem, okurkou, cherry rajčaty a plátky 
Flank steaku, rozpečená bagetka



burgery, quesadilly a tortilly

alergeny:

180g 222,- 1,3,6,7,8,10,11

180g 222,- 1,3,6,7,8,10,11

180g 222,- 1,3,6,7,8,10,11

180g 232,- 1,3,6,7,8,10,11

180g 214,- 1,3,6,7,8,10,11

1 ks sázené vejce navíc  /do všech burgerů/ 15,- 3

250g 194,- 1,3,7,10

250g 174,- 1,3,7,10

250g 157,- 1,3,7,10

250g 194,- 1,3,7,10

189,- 1,3,7,9,10

250g 174,- 1,3,7,10

vegetariánský burger  „Linda McCartvy´s“ ze zeleniny zapečený sýrem 
halloumi se salátkem, rajčátky a omáčkou bbq, hranolky, omáčka bbq

tortilla plněná kuřecím masem, paprikou, salátem, bbq omáčkou a 
cheddarem, hranolky, pikantní dresink

quesadilla se třemi druhy sýra /cheddar, gouda, niva/, malý trhaný 
salátek, pikantní dresink 

quesadilla s restovaným kuřecím prsíčkem, drcenými tomaty, baby 
špenátem a cheddarem, malý trhaný salátek, pikantní dresink

/ naše burgery jsou připravovány z kvalitního hovězího masa; váha burgerů je váha masa v syrovém stavu, 
připravujeme medium/well / 

250g

hovězí burger „ONION“ s cibulovými kroužky, zeleninou, slaninou, 
cheddarem a pikantní majonézou, omáčka bbq, hranolky

hovězí burger „BACONATOR“ s dvojitou porcí sýra cheddar i slaniny, se 
zeleninou, medovou hořčicí a omáčkou bbq, hranolky

tortilla plněná filírovaným Flank steakem, cheddarem, rajčaty, salátem a 
pikantní omáčkou, hranolky, pikantní dresink

quesadilla s filírovaným Flank steakem, drcenými tomaty, rukolou a 
cheddarem, malý trhaný salátek, pikantní dresink

tortilla plněná restovanou vepřovou panenkou, goudou, jalapeňos 
majonézou a salátkem s rajčaty, hranolky, pikantní dresink

hovězí burger „BLUE“ se zeleninou, slaninou, modrým sýrem a medovou 
hořčicí, omáčka bbq, hranolky
hovězí burger „JALAPEÑO“ s jalapeño majonézou, cheddarem, slaninou, 
jalapeňo papričkou a zeleninou, hranolky, omáčka bbq



hlavní chody
alergeny:

220g 169,- 1,3,7,10

100g+150g 175,- 5,7,8,9,10

150g náš namíchaný hovězí tatarák se 6 topinkami 205,- 1,3,6,10

300g náš namíchaný hovězí tatarák s 12 topinkami 389,- 1,3,6,10

120g smažený obalovaný sýr, naše tatarská omáčka, brambory / hranolky 181,- 1,3,7,10

100g smažený obalovaný hermelín, naše tatarská omáčka, brambory/hranolky 181,- 1,3,7,10

180g 195,- 1,3,7,10

650g 244,- 1,3,10

180g medailonky z vepřové panenky s omáčkou dle výběru 189,- 9

180g grilovaný Flank steak s omáčkou dle výběru 229,- 9

180g 189,- 5,7,8,9

100ml teplé omáčky navíc : 40,-
ze zeleného pepře 7,9

hříbková se smetanou 6,7,9

50ml studené omáčky navíc: naše tatarská omáčka / kečup, hořčice na vyžádání

těstoviny 

/ chlazené tagliatelle /
300g 149,- 1,3,5,7,8,9

250g+100g 175,- 1,3,7,9

250g+100g 181,- 1,3,7,9

250g+100g 186,- 1,3,7,9

s bazalkovým pestem, rukolou, sušenými rajčátky a hoblinkami 
parmezánu
s kuřecím masem, drcenými rajčaty, cherry rajčátky, bazalkovým pestem 
a hoblinkami parmezánu

smažený kuřecí řízek se šťouchaným bramborem s jarní cibulkou /s 
hranolkami/, citrónem a kyselou okurkou

naše palačinka plněná kozím sýrem, sušenými tomaty a čerstvým baby 
špenátem, zapečená parmezánem, malý trhaný salátek a pikantní dresink

pečená vepřová žebra s naší marinádou podávaná s křenem a hořčicí, 
chléb

kuřecí medailonky se sušenými rajčátky, parmezánem a bazalkovým 
pestem

s filírovaným Flank steakem, chilli, česnekem, baby špenátem a 
hoblinkami parmezánu

grilovaný kozí sýr v sušené šunce podávaný s opečenými Grenaillemi, 
sušenými rajčaty, pestem a baby špenátem, francouzský dresink

25,-/15,-

s vepřovou panenkou, sušenou šunkou, jarní cibulkou a smetanou, 
hoblinky parmezánu



dezerty

220g 95,- 1,3,6,7,8

200g horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou 89,- 3,6,7

150g teplý čokoládový fondánový dortík podávaný s vanilkovou zmrzlinou a 
šlehačkou

95,- 1,3,6,7

1ks kopeček zmrzliny dle aktuální nabídky 25,- 3,6,7

200g 85,- 3,6,7

přílohy
/přílohy podáváme pouze k hlavním jídlům/

200g smažené hranolky 40,-
200g restované Grenaille s rozmarýnem 49,-
200g vařené brambory s máslem 35,- 7

200g šťouchané brambory s jarní cibulkou 45,- 7

200g zelené fazolky se slaninou, cibulkou a česnekem 55,-
150g malý řecký salát 69,- 7

150g trhané saláty s francouzským dresinkem 59,- 9,10

1 ks rozpečená bylinková bageta 40,- 1,3,6,8,9,10,11

1 ks košík pečiva 22,- 1

1 ks menu box s igelitovou taškou 10,-

čerstvá palačinka plněná banánem a nutellou s vanilkovou zmrzlinou, 
šlehačkou a karamelovou polevou

zmrzlinový pohár s praženými arašídy, vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou a 
karamelovou polevou



Smluvní ceny.
Váhy masa jsou uvedeny v syrovém stavu.
Poloviční porce jsou možné po dohodě s obsluhou za 80% původní ceny.
Jídlo s sebou je určeno k okamžité spotřebě.
Změny v lístku vyhrazeny.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají 
legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich

2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život 

4) Ryby a výrobky z nich 

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich 

7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život

8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

9) Celer a výrobky z něj

10) Hořčice a výrobky z ní

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nich


