
Jídelní 
a nápoj

ový 

lístek 



Mattoni 

0,33 l 25,-

perlivá, jemně perlivá

Aquila neperlivá 
0,33 l 25,-

Pepsi Cola / Light 
0,25 l 31,-

Mirinda 

0,25 l 31,-

7up 

0,25 l 31,-

Schweppes tonic 
0,25 l 31,-

Graniny 

0,20 l 32,-

pomeranč, jablko, multivitamin, černý rybíz

Lipton Ice Tea 
0,20 l 31,-

broskev, citrón, zelený

Schweppes Ginger Alle 
0,25 l 31,-

Red Bull 
0,25 l 51,-

Točená limonáda

Cola                        
             0,3l / 0,5l 19,- / 31,-

Malinovka                        
0,3l / 0,5l 19,- / 31,-

Nealkoholickénápoje

Martini  1 dl                     45,-dry, bianco, rosso, bitter

Campari 4 cl                      6O,-

Aperitivy

Pivo
Staropramen Světlý 0,30 l/0,5 l/1 l   18,-/28,-/55,-
Staropramen Nefi ltrovaný 0,30 l/0,5 l   22,-/31,-
Stella Artois 

0,33 l/0,5 l  23,-/37,-
Hoegaarden 

0,25 l/0,5 l   21,-/41,-
Staropramen Cool Lemon (plech) 

0,5 l   33,-Stella Artois Nealko (lahvové) 
0,33 l   35,-

Espresso s mlékem 
   7 g 29,-

Cappucino 
 34,-

Latte 

 42,-

Turecká káva 
 29,-

Vídeň 

 39,-

Horká čokoláda 
 39,-

Čaj 

 29,-

ovocný, černý, zelený

Grog 

 42,-

Svařené víno  
0,2 l 

46,-

červené, bílé

Med  

 
8,-

Teplé nápoje



Jack Daniels Tennessee 69,-
Jim Beam 55,-
Four Roses 55,-

Ballantines  55,-

Johnnie Walker Red  55,-

Key Rum White 

44,-

Bacardi White 

5O,-

Božkov Tuzemský 

35,-

Captain Morgan Spiced 
5O,-

Havana Club Silver 

55,-

Matusalem 15 y.o. gran reserva 78,-

Stroh 80% 

55,-

Amundsen 35,-

zelené jablko, jahoda, třešeň, energy, 

meloun, brusinka, hruška

Finlandia 55,-

Koskenkorova Peach 45,-

Ruskij Standard 6O,-

Beefeater 

 5O,-
Sapphire Bombay Gin 

 55,-

PANÁKY / 4 clFernet Stock   

35,-

citrus, zetko

Slivovice Stock Excellent 45% 
45,-

Hruškovice Stock Excellent 45% 
45,-

Becherovka  

35,-

lemond

Pepermint Božkov 

3O,-

Absinth 

55,-

Baileys 

5O,-

Jägermeister 

5O,-

Likéry  Pálen
ky&

Gin

Vodka

Rum

Whisky

Bourbon

Courvoisier V.S. 
9O,-Metaxa***** 

55,-

Tullamore Dew  55,-
Jameson   55,-

BrandyKo aky&

Irish Whisky

Olmeca Silver 
 5O,-Olmeca Gold 
 5O,-Sierra Silver   
 45,-Sierra Gold     
 45,-

Tequilla



Míchané nápoje

Chipsy 

29,-Arašídy 

29,-Pražené Mandle 

35,-Domácí smažené brambůrky 100 g 
48,-

s kečupem nebo tatarkou

Nachos 70 g 

49,-
1 omáčka dle výběru     

Chipsy

Sex on the Beach 

99,-

vodka, bols peach, bols banana, lime juice, grenadina, 

pomerančový džus, brusinkový džus

High Society 

89,-

gin, bols peach, campari, grapefruitový džus, lime juice

Tequilla Sunrise 

89,-

tequilla, grenadine, pomerančový džus

Cuba Libre 

79,-

white rum, lime juice, cola

Piňa Colada 

99,-

white rum, malibu, smetana, kokosový sirup, ananasový džus

Long Island Ice Tea 

119,-

vodka, gin, tequilla, white rum, bols triple sec., lime juice, cola

B-52 

79,-

kahlua, baileys, absinth

Mojito  

79,-

white rum, limetka, soda, máta, třtinový cukr

koktejlyAlkoholické

Pochutiny

Coconut dream  
54,–

kokosový sirup, lime juice, pomerančový 
a ananasový džus, smetanaVirgin Mojito 

64,-

zázvorová limonáda, lime juice, máta, 
třtinový cukr

Virgin Colada 

64,-

kokosový sirup, ananasový džus, 
smetana 

Nealkoholické
koktejly



Bílá vína
dle nabídky: 

 
19,-

Červená vína
dle nabídky: 

 
19,-

Svatovavřinecké   219,-

Jakostní, ŠSV Velké Pavlovice, oblast Morava

Víno výrazně třešňové až fi alové barvy. 

Vůně výrazně ovocná po švestkách a černém ovoci. 

V chuti velmi jemná tříslovina s chutí sušeného černého ovoce. 

Vhodné k bílým i červeným masům i těstovinám se smetanovou 

omáčkou.

Zweigeltrebe  219,-

Jakostní, ŠSV Velké Pavlovice, oblast Morava

Víno výrazně třešňové barvy. Výrazně ovocná až dřevitá vůně 

s třešňovými podtóny, se středně plnou chutí. 

Vhodné k drůbeži a červeným masům.

Malbec 
 265,-

Trivento Tribu, Argentina

Suché, velmi ovocné víno v chuti silné, až tělnaté s dlouhým 

závěrem. Vhodné ke grilovaným masům, steakům a vyrazným 

sýrům.

Ryzlink Vlašský 
 215,-

Kabinet, vinařství Mádl, oblast Morava

Víno zlatavé až citrónově žluté barvy.

Ve vůni svěží s mírně kořeněnou kyselinkou.

Vhodné k jídlům studené kuchyně a bílým masům.

Sauvignon  
229,-

Kabinet, vinařství Mádl, oblast Morava

Víno světle žluté až zelenkavé barvy. 

Vůně výrazně aromatická od kopřivových tónů, 

přecházející do bezinek, angreštu, broskví a černého rybízu. 

Vhodné k různým úpravám bílých mas.

Chardonnay 
 265,-

Trivento Tribu, Argentina

Suché svěží plné víno. Ve vůni tóny ananasu a melounu.

Vhodné k bílým masům, různým pokrmům se smetanovou omáčkou 

i rybám.

Frankovka 

 215,-

Kabinet, vinařství Mádl, oblast Morava
Lehké ovocné víno světlejší lososové barvy.
Ve vůni tóny malin a třešní, chuť koresponduje s vůní. 

Vhodné k salátům a dezertům.

O,75 l
LAHVOVÁ VÍNA

1 dcl

ROZLÉVANÁ VÍNAVÍNA

Bohemia Sekt  245,-
demi/brut, ČR – Starý Plzenec
Möet & Chandon Brut Imperial 1OOO,-

Sekty Šampa ské&

O,75 l

R žová vína

Bílá vína

ervená  vína



Malá barová j
ídla 

100g  Smažené hermelínové kousky 
78,-

s brusinkovým dipem

 1 ks  Nakládaný hermelín 

66,-

 1 ks  Pivní utopenec 

49,-

utopený v octu s cibulí, kořením a pivem 

 2 ks  Topinka 

 42,-

s pikantní masovou směsí posypaná sýrem 

 1 ks  Rozpečená bageta 

1O1,-

s křupavou slaninou, moravským uzeným, okurkou, opečenou 

cibulkou, hlávkovým salátem a hořčinou omáčkou s křenem

 1 ks  Rozpečená bageta 

1O4,-

s kuřecím prsíčkem, okurkou, rajčetem, ledovým salátem 

a americkým dressingem

a jídla vhodná k pivu

Královská česnečka  
39,-

s opečeným buřtíkem, opraženými

 krutony a strouhaným sýrem

Mexická bramborová 
59,-

s fazolemi a houbami, servírovaná 

v tortille

Dle denní nabídky 
45,-

Polévky O,33 l

 1 ks

100g  Smažené papričky Jalapeňos 
85,-

plněné sýrem cheddar, zakysaná smetana 
150g Obalované cibulové kroužky 

47,-

 70g  Nachos con salsa  

65,-

křupavé kukuřičné lupínky zapékané
sýrem a podávané s rajčatovou salsou

P edkrmy
85,-

7,-

,-

Vepřové a kuřecí mini řízečky, citron  300 g 
17O,- 500 g 
268,-150 g  Jemně nasekaný tatarský biftek 2O5,- s topinkami opečenými na sádle s kořením, stroužky česneku, možno light variace s opečeným chlebem bez tuku (připravujeme pouze na výslovné přání zákazníka)

1,2 kg  Vepřové koleno pečené na černém pivu  188,-s cibulí, podávané s hořčicí, beraními rohy a strouhaným čerstvým křenem a rozpečeným chlebem Za každých dalších 100g / 22 Kč

JÍDLA PIVUk

Malá jídla



Saláty / 3OO g

s restovnými marinovanými kuřecími nudličkami, 
paprikou, cibulí, podávané na lůžku listových 
salátů s jogurtovým dresingem

Fajita

139,-

s restovaným kuřecím prsíčkem, římským salátem, 
vejcem, opečenou slaninkou, caesar dressingem, 
hoblinkami parmazánu a česnekovými krutony

Caesar

143,-
s kuřecími stripsy, cherry rajčaty, paprikou, 
tortilla chips, podávané na lůžku salátů 
v tortille s mexickou salsou a zakysanou 
smetanou 

Messicana

142,-

s grilovanou vepřovou panenkou, červenou cibulí, 

kukuřicí, koriandrem a česnekovým dipem 

Corn
142,-



Tortilly

Přeložená pšeničná tortilla, plněná grilovaným masem, zeleninou a španělskou rýží

S hovězím masem     135,-
cheddarem, rajčatovou salsou, rajčaty, cibulí, Jalapeňos papričkami, 

ledovým salátem a zakysanou smetanou

S kuřecím masem             135,-
cheddarem , fazolovou pastou a quacamole, 

s ledovým salátem, rajčátky a zakysanou smetanou

S tygřími krevetami               162,-
cheddarem, ledovým salátem, rajčaty, 
salsou Pico de gallo, zakysanou smetanou 
a jarní cibulkou

Burritos 12O g

Tortilla plněná lahodnou směsí podávaná se zakysanou smetanou, 

rajčatovou salsou a guacamole 

S kuřecím masem 

135,-

červená cibulka, slanina, chilli, koriandr, jemně nasekaná rajčata, 

cheddar

S tuňákem 

149,-

zelná paprika, červená cibulka, sýr cheddar a mozzarella 

Quesadillas  1OO g

a jarní cibulkou

Tortillky plněné kuřecím masem s tomatovou 

salsou a mixem sýrů, zapečené a přelité 

zakysanou smetanou  

  

           135,-

Enchiladas de
 Pollo 

Zprudka opečené nudličky masa s fajitas kořením, paprikou a cibulí, 

podávané s pšeničnými tortillami, guacamole, mexicko rajčatovou 

salsou, pastou z černých fazolí, zakysanou smetanou a kopečkem 

španělské rýže

S Kuřecím masem 

162,- 

S vepřovou panenkou 

179,- 

Mix kuřecího masa a vepřové panenky 167,-
S tygřími krevetami 

185,- 

Fajitas  2OO g

, 

a, 

Tacos 3 Ks
Servírované se salsou, zakysanou smetanou omáčkou z cheddaru 

Malé kukuřičné tortilly přeložené napůl, s lahodnou náplní servírované se sýrovou omáčkou, salsou a zakysanou smetanou

Tacos s hovězím masem  149,-Tacos s kuřecím masem  138,-



Burgery / 15O g

Bacon
sezamová žemle, mleté maso, grilovaná slanina, plátek sýru, ledový salát, čerstvá zelenina, kečup, cibule, nakládaná okurka

119,-

Barbecue
sezamová žemle, mleté maso, grilovaná cibulka, opečená slaninka, cheddar a barbecue omáčka

125,-

De Luxe
sezamová žemle, mleté maso, 

cheddar, hlávkový salát, restované 

žampiony, pečená cibulka, čerstvá 

zelenina, majonéza s bylinkami

128,-

Chipotle 
burger v tortille

tortilla, mleté maso, čerstvá zelenina, 

ledový salát, chipotle majonéza

122,-

Ranche
ro

sezamová žemle, mleté maso, plátek 

slaniny, smažené cibulové kroužky, 

plátek rajčete, BBQ omáčka, cibule

128,-

Chickensezamová žemle, grilované kuřecí 

prsíčko, grilovaná cibulka, ementál, 

čerstvá zelenina, hlávkový salát, 

majonéza s bylinkami

Double 
cheese

sezamová žemle, 2x mleté maso, 

2x plátek sýru, plátek rajčete, kečup, 

cibule, nakládaná okurka

159,-

1O5,-



Masí ko & spol.

Chico 
25O g / 23O,-

Steak z vyzrálého roštěnce se 

zelenými fazolkami a anglickou 

slaninou, podávané s domácími 

bramborovými kroketami 

Chilli con carne 

15O g / 16O,-

Výborné hovězí nudličky s fazolemi, 

paprikou, cibulí, česnekem 

a s americkým bramborem 

servírované na litinové pánvi

Lomo con Jalape os 
25O g / 188,-
Grilovaná vepřová panenka, plněná 

papričkami Jalapeňos, podávaná 

s taveným cheddarem a krémovým 

americkým bramborem

Pollomino 
15O g / 165,-
Grilované kuřecí prsíčko ochucené 
třemi druhy koření, podávané se 
zakysanou smetanou, rajčatovou 
a cheddarovou salsou s míchaným 
zeleninovým salátkem a domácími 
bramborovými krokety 

Chicken Potatoes 
1OO g / 148,-

Pečené brambory ve slupce 

s nudličkami z kuřecích prsíček, 

kukuřicí, hříbky, cibulí, přelité 

česnekovou omáčkou

Nachos Grande  15O g / 145,-
Talíř plný tortilla chipsů s černými 
fazolkami, s nudličkami z vepřové 
krkovičky s mexickou salsou, zakysanou 
smetanou, papričkami Jalapeňos, zapečený mixem sýrů 

 Marinovaná pe ená ku ecí k ídla 
podávaná s čerstvým řapíkatým celerem a mrkví
 4OO g 1 omáčka dle výběru 138,-
 6OO g 2 omáčky dle výběru 187,-
1OOO g 3 omáčky dle výběru 299,-

Bistec Olmeca 3OO g / 355,-
Biftek z hovězí svíčkové s restovanými žampiony, paprikou, cibulí a taco kořením, kapkou tequily podávaný s domácími hranolkami

Mix grill 
3OO g / 245,-
Z hovězí svíčkové, vepřové panenky, 

kuřecích prsíček, kukuřice a anglické 

slaniny, podávané na jehle 

s restovanými brambory s klobáskou 

chorizo

Azteca 

25O g / 235,-

Flank steak z jihoamerického plemene, 

chilli fazolkami v rajčatové šťávě, 

volským vokem, plátkem grilované 

slaniny, podávaný s krémovými 

americkými brambory s bylinkami 

M

Pe ená marinovaná vep ová žebra 
  5OO g Marinovaných vepřových žeber

1 omáčka dle výběru, obloha 
138,-

1OOO g Marinovaných vepřových žeber

2 omáčky dle výběru, obloha 
28O,-

15OO g Marinovaných vepřových žeber,

2 omáčky dle výběru, obloha 
42O,- 

Carnitas 
15O g / 163,-
Kousky vepřové krkovice, obalené 
v salse z koriandru a papriček Jalapeňos podávané s restovanými 

brambory a cibulkou



a n co k tomu

Restované brambory s chorizem      34,- 

Americké brambory 34,-

Pečená brambora v alobalu 34,-

s česnekovým dresingem

Krémové americké brambory s bylinkami   36,-

Domácí hranolky 34,-

Domácí bramborové krokety                        36,-

Španělská rýže                                              32,-

1 ks Kukuřičný klas                                      4O,-

1 ks Rozpeřená bageta s česnekovým 

nebo bylinkovým máslem    27,-

P ílohy / 2OO g

Domácí jablečný závin  
47,-přelitý teplým vanilkovým krémem 

Domácí Cheescake 
49,-

s jahodovou omáčkou

Chimichanga Banana  
45,-

smažený banán v tortille s kopečkem vanilkové zmrzliny 

Dezerty
s ja

Chi
sma

Jalapeňos papričky  

3O,-

Rajčatová salsa   

23,-

Pasta z černých fazolí  

23,-

Zakysaná smetana   

23,-

P ísady

Omá ky 5O g / 21,- 
BBQ, Chipottle, medovo hořčičná, 
domácí tatarská omáčka, Blue chesse, 
česneková, ďábelská

Guacamole 3O g / 21,-  
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