PŘEDKRMY
100g

Hovězí Carpaccio

120 Kč

s bazalkovým pestem, sypané parmazánem, rozpečená bagetka (1,3,5,7)

100g

Hovězí tatarák míchaný dle šéfkuchaře (1,3,7,10)

115 Kč

POLÉVKY
Hovězí vývar (1,3,7,9)

35 Kč

Polévka dle denní nabídky

STEAKY Z HOVĚZÍHO MASA
rare – červený vlažný střed, medium rare – červený a teplý střed, medium – růžový střed,
medium well – lehce růžový střed, well done – úplně propečený

250g

RIB-EYE STEAK

268 Kč

Šťavnatý steak z hovězího vysokého roštěnce s tukovým okem,
které masu propůjčuje skvělou chuť a šťavnatost
doporučená úprava medium rare - medium
Chef´s tip: Granaile

250g

STRIPLOIN STEAK

268 Kč

Libový steak z nízkého roštěnce, který je krytý vrchní blánou a jemnou vrstvou tuku
Doporučená úprava medium
Chef´s tip: Steakové brambory

250g

RUMPSTEAK

235 Kč

Steak ze zadního hovězího masa - květové špičky. Je libový, ale více houževnatý
Doporučená úprava medium rare - medium
Chef´s tip: Restovaná zelenina

250g

BALL TIP STEAK

240 Kč

Hovězí špička ořechu. Je velice libová část hovězí kýty a jemné chuti
doporučená úprava rare - medium
Chef´s tip: Granaile

400g

T-BONE STEAK

550 Kč

Chuťově i strukturou rozdílná a přitom velmi ceněná masa, část patří
nízkému roštěnci, druhá hovězí svíčkové
doporučená úprava medium rare – medium
Chef´s tip: Fazolové lusky s pancettou
U steakových jídel je uvedena váha masa v syrovém stavu. Maso používané na přípravu steakových
pokrmů je vyzrálé, původem Uruguay, Jižní Amerika, Argentina. Součástí všech steakových jídel
vždy jedna omáčka za 15 Kč. Za každou další účtujeme 35 Kč.
Nabídka omáček:
Hříbková smetanová
Pepřová se zeleným pepřem
Brusinková
Jack Daniel´s
Chimichurry
BBQ

NEVÍTE, PRO KTERÝ STEAK SE ROZHODNOUT? ZKUSTE DEGUSTAČNÍ MENU.
Menu obsahuje tři 150g steaky: Ball Tip, Rib-Eye a Striploin
Podáváme s variací omáček a dvou Vámi zvolených příloh

550 Kč

BURGER´S
150g

Hovězí chilli burger

180 Kč

hovězí filírované maso, bulka, salát, rajče, okurka, cheddar, jalapeño (1,3,7,11)

150g

Hovězí bacon burger

173 Kč

hovězí filírované maso, bulka, salát, rajče, okurka, pancetta, cheddar, vajíčko (1,3,7,11)

150g

Krůtí burger

135 Kč

krůtí trhané maso, bulka, salát, rajče, bazalka, mozzarella (1,3,7,11)

150g

Vegan burger

130 Kč

grilovaný sýr, bulka, polníček, grilovaná kořenová zelenina (1,3,7,11)

Součástí všech Burgerů je vždy jedna omáčka a hranolky. Za každou další omáčku účtujeme 35 Kč.
Konečná úprava filírování, slabě nakrájené plátky masa ze steaku.
Nabídka omáček:
Hříbková smetanová
Pepřová se zeleným pepřem
Brusinková
Jack Daniel´s
Chimichurry
BBQ

JÍDLA Z GRILLU
Ryba dle denní nabídky
200g

Grilovaná krůtí prsa

135 Kč

s kořenovou zeleninou a hráškovým pyré (8,9)

200g

Grilovaná kuřecí prsa

130 Kč

plněná sušenými rajčaty a sýrem (7)

200g

Medailonky z vepřové panenky

165 Kč

na listovém špenátu

200g

Steak z krkovice

145 Kč

podávaný na glazované cibulce se slaninou

300g

Flák krkovice z grilu

180 Kč

s pošírovanou červenou řepou a pancettou

600g

Pikantní grilovaná vepřová žebírka

214 Kč

s křenem a hořčicí

650g

Pečené vepřové koleno
Staročeská vejmrda

230 Kč

DĚTSKÉ POKRMY
100g

Smažené kuřecí kousky, bramborová kaše (1,6,7,10)

75 Kč

100g

Těstoviny s kuřecím masem a rajčatovou omáčkou (1,3,9)

82 Kč

100g

Krůtí plátek na másle, hranolky

72 Kč

SALÁTY
200g

Míchaný z čerstvé zeleniny

68Kč

listová zelenina, plodová zelenina, jogurtový dressing (1,7)

250g

Cheff salát

125 Kč

baby špenát, polníček, kuřecí kousky, zastřené vejce, bylinkový dressing (1,3,7)

300g Salát s filírovaným masem

120 Kč

míchaný salát, filírovaný krůtí steak, bazalkové pesto (5,8)

300g

Tofu salát

120 Kč

listový salát, rajčata, grilované tofu, celer, okurka (6)

200g

Fit salát

110 Kč

baby špenát, pečená červená řepa, olivy, balkánský sýr, vlašské ořechy,
brusinky (3,5,7,8)

TĚSTOVINY
300g

Čerstvé Tagliatelle Aglio-Olio sypané sýrem

115 Kč

(sýr parmazánového typu), (1,3,7)

300g

Čerstvé Tagliatelle s kousky grilovaného lososa, sušenými rajčaty
sypané sýrem (sýr parmazánového typu), (1,3,7)

148 Kč

300g

Čerstvé Tagliatelle s filírovaným hovězím masem
sypané sýrem (sýr parmazánového typu), (1,3,7)

165 Kč

SLADKÉ
120g

Lívanečky s borůvkami (1,3,7)
Další nabídka dle denního menu

55 Kč

CHUŤOVKY K PIVU
500g
480g

Marinovaná kuřecí křídla s BBQ omáčkou

165 Kč

Farmářský talíř

245 Kč

filírovaný, hovězí a vepřový steak, farmářská klobása, zeleninová obloha

400g

Mix mini řízečků

175 Kč

kuřecí a vepřové maso, zeleninová obloha (1,3,7)

PŘÍLOHY
200g
200g
200g
200g
200g
55g
55g

Steakové hranolky
Opečené grenaile na másle s bylinkami
Fazolové lusky s pancettou a česnekem
Bramborová kaše (1,7)
Restovaná zelenina na másle
Bagetka tmavá (1,3,7)
Bagetka s bylinkovým máslem (1,3,7)

35 Kč
40 Kč
50 Kč
35 Kč
40 Kč
6 Kč
15 Kč

OMÁČKY
(1porce odpovídá 15g)

Hříbková smetanová omáčka
Pepřová se zeleným pepřem
Brusinková
Jack Daniel´s omáčka
Chimichuri
Bylinková
BBQ
Tatarská omáčka
Kečup

35 Kč
35 Kč
35 Kč
45 Kč
45 Kč
25 Kč
25 Kč
15 Kč
15 Kč

