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Předkrmy / Starters

Domácí husí paštika s opečeným chlebem

118,-

→ Home made goose paté with toasted bread

Nakládaný hermelín / Marinated cheese
Kuřecí křídla
→ Pikantní restovaná kuřecí křidélka se dvěma druhy dipů
→ Spicy chicken wings with two types of dip

98,144,-

Předkrm ne jen pro jednoho
/ Starter not only for one

Plato Kart
→
		
		
→
		

298,-

Kombinace pikantních kuřecích křidélek, smažených sýrů Mozzarella, dozlatova osmažených
cibulových kroužků, jalapeňo papriček a nachos, podávaná se zakysanou smetanou, 			
řapíkatým celerem a sweet chilli omáčkou
Combination of spicy chicken wings, fried mozzarella cheese, golden fried onion rings, 			
jalapeño peppers, nachos, served with sour cream, celery, and sweet chilli sauce

Polévky / Soups
Francouzská cibulačka se sýrovými krutony

58,-

→ French onion with cheese croutons

Dle denní nabídky
→ Soup of the day

48,-

Hlavní menu / Main menu

Kuřecí steak / Grilled chicken steak

188,-

→ Marinovaný ve směsi čerstvých bylinek
→ Marinated with fresh herbs

Steak z pečeně XL / Pork roast meat XL

238,-

→ Steak z vepřové pečeně s barevným pepřem
→ Pork roast meat with pepper

Vepřová krkovice s brazilskou solí
/ Pork meat

238,-

→ Směs soli, pepře, česneku, cibule, kurkumy a zázvoru
→ Mixture of salt, pepper, garlic, onion, ginger and turmeric

Steak BBQ 		

318,-

→ Grilovaný steak z novozéladského mladého býka s BBQ směsí
→ Grilled New Zealand bull steak with BBQ mix

Rumpsteak Kart XL		
→ Grilovaný steak z novozéladského mladého býka
→ Grilled steak from New Zealand young bull

368,-

Hlavní menu / Main menu

Grilovaný losos / Grilled salmon

298,-

→ Steak z Norského lososa s mořskou solí
→ Norwegian salmon steak with sea salt

Kotlíkový guláš / Goulash

214,-

→ Z hovězího masa, s cibulkou a čerstvou chilli papričkou – podávaný s pečivem
→ Beef Goulash served with Czech bread

Grilovaná žebra / Grilled pork ribs
→
		
→
		

Šťavnatá vepřová žebírka v pikantní marinádě s cibulkami, hořčicí, křenem,
okurkami a feferonkou – podávaný s pečivem
Juicy pork ribs in a spicy marinade with onions, mustard, horseradish,
hot peppers and cucumbers served with Czech bread

F1 Cheesburger
→
		
→
		

268,-

228,-

S mletým hovězím steakem, majonézou, čedarem, slaninovým chipsem, čerstvými
salátovými listy, plátky rajčat, okurek a červené cibule – doplněné domácími hranolky
Choice on beef hamburger served with cheddar, bacon, fresh lettuce,
sliced tomatoes, cucumber a onions, French fries

Hlavní menu / Main menu
Onion Burger
→
		
→
		

Burger s trhaným vepřovým masem v BBQ
marinádě / Burger with shredded pork
in BBQ marinade
→
		
		
→
		

238,-

S trhaným vepřovým masem v BBQ marinádě, hořčičnou majonézou, čerstvými
salátovými listy, plátky rajčat, okurek, opečená cibule, češneková omáčka – doplněné 			
domácími hranolky
With pulled pork in BBQ marinade, mustard mayonnaise, fresh salad leaves, sliced 			
tomatoes, cucumber, roasted onion, garlic sauce - topped with home fries

Texas Burger s cibulovými kroužky /
Texas Burger with onion rings
→
		
→
		

238,-

S mletým hovězím steakem, cibulovým chutney, zakysanou smetanou s česnekem, 			
rucolou, čedarem a slaninovým chipsem – doplněné domácími hranolky
With beef hamburger, onion chutney, sour cream with garlic, rucola, cheddar cheese 			
and bacon served with home-made French fries

238,-

S mletým hovězím steakem, hořčičnej dip, slaninovým chipsem, čerstvými salátovými 			
listy, plátky rajčat, okurek a červené cibule sázené vejce – doplněné cibulovými kroužky
ground beef steak, mustard dip, bacon chips, fresh salad leaves, slices of tomato,
cucumber and red onion, fried egg - topped with onion rings

Saláty / Salads

Salát Caesar / Caesar salad

228,-

→ Filírovaný kuřecí steak podávaný na římském salátu ochuceném ančovičkovým
		 dresinkem, slaninovým chipsem, česnekovými krutony a sýrem Parmezán
→ Romaine lettuce with chicken, bacon, croutons and Parmesan

Řecký salát / Greek salad

168,-

→ Z čerstvé zeleniny, s marinovaným sýrem feta a olivami
→ Fresh vegetables, marinated feta cheese and olives

Šopský salát / Mixed salad
→ Z čerstvé zeleniny s balkánským sýrem
→ Fresh vegetables and feta cheese

118,-

Přílohy / Side dishes
Domácí hranolky / French fries

48,-

Americké brambory / American potatoes

48,-

Krokety / Croquettes

48,-

Šťouchané brambory s cibulkou
/ Mashed potatoes with onion

48,-

Fazolky se slaninou a cibulkou
/ Green beans with bacon and onion

48,-

Omáčky k masům / Sauces
/ Starter not only for one
Pepřová

38,-

→ Pepper sauce

Houbová

38,-

→ Mushroom sauce

Blue cheese

38,-

→ Blue cheese sauce

Tatarská
→ Tartar sauce

38,-

Dezerty / Desserts

Denně čerstvé domácí dezerty
/ Daily fresh homemade desserts

98,-

→ Dle denní nabídky
→ Du jour

Domácí lívanečky / Home made pancakes

114,-

→ Podávané s borůvkami, moučkovým cukrem a šlehačkou
→ Served with blueberries, icing sugar and whipped cream

Jablečný závin / Apple strudel

78,-

→ S ořechy, medem a šlehačkou
→ With nuts, honey and whipped cream

Zmrzlinový pohár se šlehačkou
/ Ice-cream with whipped cream

88,-

→ 3 kopečky zmrzliny - vanilka, jahoda, čokoláda, šlehačka
→ Three scoops of ice-cream - vanilla, strawberry, chocolate served with whipped cream

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou
/ Hot raspberries with vanilla ice cream

114,-

ALERGENY / ALLERGENS
1.

Obiloviny obsahující lepek / Cereals containing gluten

2.

Korýši a výrobky z nich / Shellfish and products from them

3.

Vejce a výrobky z nich / Eggs and products from them

4.

Ryby a výrobky z nich / Fish and products from them

5.
		

Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich /
Groundnuts (peanuts) and product from them

6.

Sójové boby (sója) a výrobky z nich / Soaybeans (soya) and products from them

7.

Mléko a výrobky z něj / Milk and dairy products

8.

Skořápkové plody a výrobky z nich / Nuts and products from them

9.

Celer a výrobky z něj / Celery and products from it

10. Hořčice a výrobky z ní / Mustard and products from it
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich /
		 Sesame seeds (sesame) and products from them
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentraci vyšších než 10 mg /
		 Sulphur dioxide and sulphites
13. Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj / Bluebonnets (Lupin) and products from them
14. Měkkýši a výrobky z nich / Molluscs and products from them

Dětské menu / Kids menu
Smažené kuřecí řízečky

118,-

→ Fried Chicken Skewers

Smažené kuřecí nugetky ve tvaru zvířátek

118,-

→ Fried chicken nuggets in the shape of animals

Smažený sýr 			
→ Smažený sýr s domácími hranolky a tatarskou omáčkou
→ Fried cheese served with homemade fries and tartar sauce

Doporučené přílohy v ceně dětského menu
/ Recommended attachments included
in the children’s menu
→
→
→
→
→
→

Vařené brambory
Cooked potatoes
Domácí hranolky
Homemade French fries
Krokety
Croquettes

148,-

