


Tapasy nejen k pivu
80g Hovězí rostbíf s fíkovou majonézou /3/ 92,-

90g Mix italských a španělských salámů na prkénku /Chorizo, Lomo 
embuchado, Prosciutto crudo/ 88,-

80g Marinované královské olivy v meruňkovém BIO džemu a balsamicu 84.-

80g Grilované plátky lilku a cukety marinované v uzeném oleji s créme 
fraiche z pečených paprik /7/ 86,-

80g Carpaccio z červené řepy s kozím sýrem, vinegretem a ozdobené 
rukolou /7/ 112,-

Chuťovky nejen k pivu
80g Nakládaný hermelín po myslivecku v divokém koření, prokládaný 

červenou cibulí s brusinkami  /7/ 68,-

180g Námi nakládaní lehce pikantní utopenci 58,-

120g Na tenké plátky krájený GOTHAJ od Krejcarů s červenou cibulí 
nakládanou v octové marinádě 58,-

100g Do křehka pečený vepřový bůček na cibuli, česneku a švestkách, nakrájený 
na kmínovém chlebu s cizrnovou, lehce pikantní pomazánkou  /1/ 98,-

80g Naše kachní paštika doplněná džemem z divokých brusinek  
a borůvek, doslazená medovým Jackem Danielsem 98,- 

80g Vepřové ve vlastní šťávě ochucené rozmarýnem  
a opečeným česnekem, cibulový salátek 76,-

Polévky 0,33l
Kulajda s houbami, koprem, bramborem a vařeným vejcem  /1,3,7/ 48,-

Dle nabídky

Česká kuchyně a smažená jídla
150g Jelení guláš na červeném víně s naším špekovým a houskovým 

knedlíkem  /1,3/ 178,-

150g Vepřová líčka v koprové omáčce s naším houskovým knedlíkem  /1,3/ 145,-

120g Smažené Blaťácké zlato s brusinkami a steakovými hranolkami  /1,3/ 138,-

150g Smažený vepřový řízek na sádle s naším bramborovým salátem  /1,3/ 142,-

150g Smažený kuřecí řízek s naším bramborovým salátem  /1,3,9,10/ 142,-

 400g Kuřecí křidýlka Sweet chilli marinovaná v česneku, zázvoru, sojové 
omáčce, čerstvém chilli a ve sladké chilli omáčce.  S česnekovým 
dipem, řapíkatým celerem, mrkví a bylinkovou bagetou  /1,3/ 158,-

500g Na černém pivu Lobkowicz do měkka pečená vepřová žebra,  
potíraná marinádou ze švestek a chilli. S hrubozrnnou hořčicí,  
čerstvým křenem a naším rozpečeným kmínovým chlebem  
pomazaným sádlem  /1,10/ 234,-

180g Smažená vepřová játra se šťouchaným bramborem a tatarskou omáčkou  /1,3/ 148,-

180g Restovaná vepřová játra s červenou cibulí, česnekem a chilli,  
přelitá omáčkou demi glace s americkým bramborem 158,-

180g Smažená vepřová kapsa plněná sýrem ementál, pražskou šunkou  
a vejcem s bramborovými krokety a křenová tatarka  /1,3,7/ 188,-

Saláty
250g Hovězí rostbíf s pečenými hříbky, položený na trhaném 

listovém salátu, dochucený hořčičným dresingem 
a posypaný prachem z vlašských ořechů  /8,10/ 186,-

250g Caesar salát s kuřecím masem, slaninou 
a česnekovými krutony  /1,3/ 148,-

250g Řecký salát se sýrem Feta, rajčaty, okurkou, paprikou, 
červenou cibulkou, oreganem a olivami  /7/  128,-

Steaky 
zákl. úprava 200g, na přání můžeme 
„uříznout“ steak na 300g a více

HOVĚZÍ VEVERKA – HANGER STEAK /hovězí maso 
s výjimečnou chutí a šťavnatostí díky svému prokrvení/ 234,-

RIB EYE STEAK – plátek vysokého roštěnce. Je prorostlý tukem, 
takže bývá označován za nejšťavnatější steak. Právě tuk dává 
tomuto steaku typickou chuť. (V restauracích jiného typu než 
steakhouse též pod francouzským názvem Entrecote.) 258,-

Přílohy     34,-
Šťouchané brambory Steakové hranolky
Americké brambory Bramborové krokety /1/
Kroupové rizoto s hříbky Košík domácího pečiva /1/
Francouzská bageta /1/ Bylinková bageta /1/

Dětská jídla
100g Smažený kuřecí řízek s máslovým šťouchaným 

bramborem  /1,3/ 78,-

100g Grilovaný kuřecí plátek, hranolky  78,-

120g Špagety s kuřecím masem, smetanou a 
parmazánem  /1,3,7/  78,-

Omáčky   /3,7/ 25,-
Česneková /7/ Tatarská omáčka /3/
Tatarská omáčka s křenem /3/ Chilli
Blue cheese /7/ Demi glace se zeleným pepřem
Pepřový dresing  Švestkový chilli dresing

Dezerty
Fondant se zmrzlinou a šlehačkou  /7/ 88,-

Vanilková zmrzlinová hrouda obalená griliášem 
posazená na dresingu toffifee a ozdobená 
šlehačkou  /7,8/ 88,-

Seznam alergenů na požadaní u obsluhy.



Speciality  
našeho restaurantu
400g Coquelet Jaune baby kuřátko plněné máslovou žemlí, čerstvými bylinkami, 

houbami. Zapečené v misce s jemnou houbovosmetanovou omáčkou 
a našimi parmazanovími gnocchi  /1,3,7/ 298,-

400g Coquelet Jaune baby kuřátko plněné máslovou žemlí, čerstvými 
bylinkami a houbami. Zapečené v misce na kroupovém rizotu  
/česnek, cibule, majoránka/  /1,3,7/  298,-

320g Konfitované kachní stehno s kedlubnovým zelím, špekovým 
a houskovým knedlíkem, ozdobené vídeňskou cibulkou  /1,3/ 188,-

200g XXL - hovězí burger- EXCELLENT z vyzrálého masa /Dry Aged 10%/, 
s vypečenou slaninou, ogrilovanou hruškou, se směsí rukoly a řeřichy,  
se sýrem Cheddar, pepřovým dresingem a posazeným volským okem. 
K tomu americké brambory – Spicy wedges  /3,7/  228,-

 150g Námi namíchaný český tatarák  s topinkami a česnekem  /1,3/ 188,-

Pivo - Čepované
LOBKOWICZ PREMIUM 0,5 l/šnyt 
  39,-/ 25,-

Lobkowicz Nealko 0,5 l/šnyt 
  29,-/ 19,-

Lobkowicz Černý 0,4 l 
  36,-

Řezané 0,5 l 
  36,-

Matouš Černá Hora 0,5 l/šnyt 
  29,-/ 19,-

Speciál dle nabídky 0,5 l/šnyt 
  39,-/ 25,-

Rádler Malina 0,5 l 
  36,-

Aperitiv
0,10 l Cinzano bianco          55,-

0,04 l Campari                    48,-

0,04 l Hruška 12%             29,-

0,04 l Višeň  12%              29,-

0,10 l Crodino /nealko/    48,-

Limo
Čepovaná limonáda  0,3 l/0,5 l 

  20,-/35,-

Domácí limonáda 0,33 l/0,5 l 
/zázvor, růžový grep, malina s bazalkou, citrón/ 29,-/54,-

Domácí ledový čaj 0,5 l 
s mátou a limetou 45,-

Citronáda 0,25l/42,-

Vody
0,33 l Koruní minerální voda 35,- 

0,33 l Toma Natura  
/neperlivá, jemně perlivá, perlivá/ 28,-

1 l Džbánek vody fúzovaný mátou a citrónem 38,-

Džusy
0,25 l Toma 60% Pomeranč         32,-

0,25 l Toma 60% Jablko               32,-

0,25 l Toma 50% Multivitamin 32,-

0,25 l Toma 50% Hruška 32,-

0,25 l Toma 50% Jahoda 32,-

Nealkoholické nápoje
0,25 l Pepsi Cola 32,-

0,25 l Pepsi Cola bez kalorií 32,-

0,25 l 7UP 32,-

0,25 l Mirinda Orange 32,-

0,25 l Evervess Tonic 32,-

0,25 l Evervess Ginger Ale 32,-

0,25 l Energy drink 42,-



Káva - Cosmai Caffe  
il gusto Italian style
Espresso - Ristreto - Lungo - Macchiato 38,-

Espresso Dopio 55,-

Cappuccino 45,-

Caffe Latte 45,-

Vídeňská káva 45,-

Sypané a domácí čaje
Fresh Mint - konvička   44,-

Fresh Ginger - konvička  44,-

Sypané čaje Coccole /černý, zelený, ovocný/ – konvička 38,-

2cl Med 10,-

Teplé nápoje
Horká Griotka (4 cl Bartida Griotka, citrón)  48,-

Grog (4 cl Bartida rum, citrón) 48,-

Bombardino /nealko/ 0,2dcl 58,-

Bombardino s rumem /2cl/ 0,2dcl 88,-

Bombardino s espressem /nealko/ 0,22dcl 88,-

Nápoje TO jsou bez přídavku  
konzervantů a umělých sladidel
TO /nealko z jehličí smrku BIO/ se skořicí a hřebíčkem 0,2dcl 44,-

TO/nealko z pomeranče a rakytníku/ 0,2dcl   44,-

Míchané nápoje 0,4 l
Piňa Colada /bílý rum, ananas juice, smetana/ 98,-

Cuba Libre /bílý rum, cola, limeta/ 98,-

Tequila Sunrice /tequilla, pomerančový juice, grenadina/ 98,-

Sex on the beach /broskvová vodka, pomerančový juice, grenadina/ 98,-

Gloria /ananasový a hruškovy džus, tatranský čaj/ 108,-

Moscow Mule /Russian standart a nealkoholické zázvorové pivo/ 88,-

Nealko míchané nápoje 0,4 l
French Kiss (zázvor, limeta, grenadina, soda) 79,-

Whisky a Bourbon
Tullamore Dew      60,-

Jameson                          60,-

Jim Beam 60,-

Jack Daniel´s       75,-

Jack Daniel´s Honey       75,-

Destiláty a likéry 0,04 l
Berentzen 38,-

Fernet Stock, Fernet Stock Citrus 45,-

Becherovka 50,-

Jägermeister 55,-

Brokers Gin 55,-

Tatranský čaj 52% 58,-

Hruška Williams 44,-

Slivovice, Třešňovice, Malinovice 65,-

Vodka – Russian Standard originál 48,-

Baileys  58,-

Captain Morgan Original Spiced 55,-

Destiláty a likéry  
z řady Bartida 0,04 l
Rum, Zelená, Griotka, Vaječný likér 45,-

Rum
Beach House Spiced 4cl/128,-  2cl/64-

/Mauricius - v chuti se harmonicky snoubí tropická jemnost 
a nasládlost cukrové třtiny s ovocnými tóny květu pomeranče, 
limetky a exotickým kořením./

Dos Maderas 5+5 4cl/148,-  2cl/74,-

/Prémiový rum namíchaný s nejlepšími desetiletými rumy 
z Barbadosu a Guyany. Díky tomu se vám na patře rozvine 
suchá chuť desetiletého karibského rumu, která pozvolna 
přechází v jemné sladké tóny po sherry Pedro Ximénez./

Millionario XQ 4cl/248,-  2cl/124,-

/Peruánksý - rum je destilován ze třtinové melasy v destilační 
koloně, zraje v sudech z amerických bílých dubů, které dříve 
obsahovaly Bourbon. Tato směs obsahuje rumy až dvacet let 
staré./

Cognac
Godet V.S 4cl/128,-  2cl/64,-

/Godet VS je nejméně čtyřletý koňak s aroma čerstvé vanilky 
z oblastí Fins Bois, Borderies a Bons Bois. V ústech je velice 
příjemný, má rozvinuté aroma čerstvé vanilky, oříšků a také 
jemný nádech kůže./

Rémy Martin V.S.O.P  4cl/190,-  2cl/95,-

/Má zlatou až jantarovou barvu, ve vůni projevuje stopy 
kandovaného ovoce. Chuť je zaoblená a lahodná, plná, 
s příjemnou ostrostí. Koňak je vyroben z vinných hroznů 
sklízených v oblastech Grand Champagne a Petite 
Champagne./

Hennessy XO 4cl/490,-  2cl/245,-

/Hennessy XO je stěžejním produktem značky. Je směsicí více 
než 100 „eaux-de-vie“, speciálně vybrané ze čtyř pěstitelských 
oblastí. Tento nápoj je tělnatý a mužný se sytě jantarovou 
barvou, bohatou a plnou chutí a dřevitými, kořeněnými vůněmi. 
Speciálně tento koňak je obecně vnímán jako etablovaný 
symbol luxusu. Elegantní vzhled – design lahve byl navržen již 
roku 1947./


