SAŁATY

TAPAS NIE TYLKO DO PIWA
80g

Wołowy rostbef z majonezem figowym /3/

92,-

90g

Mix włoskich i hiszpańskich wędlin na drewienku /Chorizo,
Lomo embuchado, Prosciutto crudo/

88,-

80g

Marynowane królewskie oliwki w morelowym dżemie BIO i balsamicu

80g

Grilovane plastry bakłażanu i cukinii marynowane w oleju
wędzonym z créme fraiche z pieczonej papryki /7/

80g

Carpaccio z buraków czerwonych z kozim serem i vinegretem,
ozdobione rukolą /7/

250g

Rostbef wołowy z pieczonymi grzybkami na zielonej
sałacie z dresingiem musztardowym delikatnie
ozdobiony orzechem włoskim /8,10/
186,-

84.-

250g

Sałata Caesar z kurczakiem, słoniną
i grzankami z czosnku /1,3/

86,-

250g

Sałata grecka z serem Feta, pomidorem, ogórkiem,
papryką, czerwoną cebulką, oregano i oliwami /7/ 128,-

148,-

112,-

STEKY WOŁOWE

PRZEKĄSKI NIE TYLKO DO PIWA
80g

Marynowany ser pleśniowy po myśliwsku w leśnych ziołach
przekładany czerwoną cebulą z żurawiną /7/

68,-

180g

Domowa kiełbasa marynowana w occie, lekko pikantna

58,-

120g

Plastry miękkiej kiełbysy od pana Krejcara z czerwoną cebulą
marynowana w occie

58,-

100g

Mięciutki pieczony boczek wieprzowy na cebuli, czosnku i śliwkach,
podawany na chlebie kminkowym z lekko pikantną pastą z ciecierzycy /1/

98,-

80g

Domowy pasztet z kaczki z dżemem z leśnej żurawiny i borówek
z nutą miodowego Jacka Danielsa

98,-

80g

Wieprzownina w sosie własnym z rozmarynem i pieczonym
czosnkiem, sałatka cebulowa

76,-

ZUPY 0,33l
Gęsta zupa Kulajda z grzybami, koperkiem, ziemniakami i gotowanym jajkiem /1,3,7/

48,-

Zobacz też: oferta dnia

wersja podstawowa 200 g, na życzenie
możemy także “uciąć” 300 g lub więcej
HANGER STEAK /wołowina z charakterystycznym smakiem
oraz wyjątkową soczystością dzięki swojej strukturze
/mięsień z przepony//
234,RIB EYE STEAK – przystojny, wysoki król steków. Soczysty,
przerośnięty tłuszczem, z lekkim marmurkiem, dzięku
czemu ma typowy, niepowtarzalny smak
258,-

DODATKI

34,-

Ziemniaki gniecione
Frytki stekowe
Smażone kulki ziemniaczane /1/ Koszyk pieczywa własnej roboty /1/
Bagietka francuska /1/
Bagietka ziołowa /1/
Pieczone ćwiartki ziemniaków w mundurkach
Rizotko z grzybkami z kaszy jęczmiennej, gryczanej

DLA MAŁYCH BRZUSZKÓW

KUCHNIA CZESKA

100g

Panierowany kotlecik z kurczaka z gniecionymi
masełkowymi ziemniakami /1,3/
78,-

Mięsko policzkowe ze świni w sosie koperkowym z knedlikami domowej roboty /1,3/ 145,-

100g

Grilowane mięsko z kurczaka, frytki

120g

Smażony miękki sprężysty złoty ser o nazwie Blaťácké zlato
z żurawiną podawany z grubymi frytkami /1,3/

138,-

120g

Spaghetti z mięskiem z kurczaka, śmietaną
i parmezanem /1,3,7/
78,-

150g

Kotlet schabowy z majonezową sałatką ziemniaczano warzywną podobną
do górnośląskiego szałotu /1,3/

142,-

150g

Panierowany kotlet z kurczaka z majonezową sałatką ziemniaczano warzywną
podobną do górnośląskiego szałotu /1,3,9,10/

142,-

150g

Gulasz z jelenia na czerwonym winie podawany z u nas robionymi knedlikami
nadziewanymi boczkiem i knedlikiami bułczanymi /1,3/

150g

178,-

400g Skrzydełka z kurczaka Sweet chilli, marynowane w czosnku, imbirze, sosie sojowym,
świeżym chilli i w słodkim sosie chilli. Do tego dip czosnkowy, seler naciowy,
marchewka i bagietka ziołowa /1,3/
158,500g

Żeberka wieprzowe pieczone na czeskim ciemnym piwie Lobkowicz, marynada ze śliwek
i chilli, musztarda sarepska, świeży chrzan oraz domowej roboty chleb kminowy /1,10/ 234,-

180g

Wątróbka smażona z gniecionymi ziemniakami i tzatzikipodobnym białym sosem /1,3/ 148,-

180g

Wieprzowa wątróbka na rożnie z czerwoną cebulą, czosnkiem i chilli z sosem demi glace
158,podawana z pieczonymi ćwiartkami ziemniaków w mundurkach

180g

Kotlet schabowy Cordon Bleu a w nim ser Emental, prażska szynka i jajko. Podawany ze
smażonymi kulkami ziemniaczanymi, do tego biały bałkański sosek chrzanowy /1,3,7/ 188,-

SOSY

25,-

/3,7/

Czosnkowy /7/
Chilli		
Blue cheese /7/
Pieprzowy dresing

78,-

Biały sos podobny do tzatziki /3/
Biały sos podobny do tzatziki z chrzanem /3/
Demi glace z zielonym pieprzem
Śliwkowy chilli dresing

DESERY
Fondant z lodami i bitą śmietaną /7/

88,-

Lody waniliowe pokryte karamelizowanymi
orzeszkami z toffifee i bitą śmietaną /7,8/

88,-

Lista alergenów u obsługi.

SPECJAŁY NASZEJ RESTAURACJI

Aperitiv

400g

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,-

400g

320g

200g

Coquelet Jaune kurczak nadziewany świeżymi przyprawami,
grzybami i masełkiem. Zapieczony i podawany w ceramicznej
misce z delikatnym sosem śmietankowo grzybowym, do tego
nasze parmezanowe gnocchi /1,3,7/

298,-

Coquelet Jaune kurczak nadziewany świeżymi przyprawami,
grzybami i masełkiem. Zapieczony i podawany w ceramicznej
misce na rizotku z kaszy jęczmiennej (gryczanej)
(czosnek, cebula, majeranek) /1,3,7/

298,-

Confit z kaczych udek z kalarepą i kapustą podawany
z kombinacją czeskich knedlików, dekoracja
z wiedeńskiej cebulki /1,3/

188,-

XXL - burger wołowy - EXCELLENT z porządnego mięcha
/Dry Aged 10%/, ze słoniną, grilowaną gruszką, rukolą i rzeżuchą,
serem Cheddar, dresingiem pieprzowym i jajkiem sadzonym.
Podawany z pieczonymi ćwiartkami ziemniaków w mundurkach
Spicy wedges /3,7/

150g Tatar z lokalnego uboju z grzankami i czosnkiem /1,3/

Limo
Čepovaná limonáda
Domácí limonáda

228,188,-

/zázvor, růžový grep, malina s bazalkou, citrón/

0,3 l/0,5 l
20,-/35,0,33 l/0,5 l
29,-/54,-

Domácí ledový čaj
s mátou a limetou
Citronáda

0,5 l
45,0,25l/42,-

Vody
0,33 l Koruní minerální voda

Pivo - Čepované

0,33 l Toma Natura

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,-

1l

35,-

/neperlivá, jemně perlivá, perlivá/

28,-

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,-

Matouš Černá Hora
		

0,5 l/šnyt
29,-/ 19,-

Nealkoholické nápoje
0,25 l Pepsi Cola

32,-

Speciál dle nabídky
		

0,5 l/šnyt
39,-/ 25,-

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,-

Rádler Malina
		

0,5 l
36,-

Káva - Cosmai Caffe
il gusto Italian style

Destiláty a likéry 0,04 l

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

10,-

Med

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

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,-

TO /nealko z jehličí smrku BIO/ se skořicí a hřebíčkem 0,2dcl

44,-

/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./

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

44,-

Millionario XQ

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/
Moscow Mule /Russian standart a nealkoholické zázvorové pivo/

108,88,-

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

/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

Whisky a Bourbon
Tullamore Dew

60,-

Jameson

60,-

Jim Beam

60,-

Jack Daniel´s

75,-

Jack Daniel´s Honey

75,-

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

79,-

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

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./

