PŘEDKRMY
1.

Carpaccio z plátků pravé hovězí svíčkové

2.

Terinka z kachních jater

3.

Caprese pomodori s bylinkovou bagetkou

4.

Domácí škvarková pomazánka

(100g)

marinované v čerstvých bylinkách a barevném pepři,
zakápnuté olivovým olejem, zdobené parmazánovými hoblinami

a kousky mas s brusinkovým želé

mozzarella bufala s rajčaty,pestem,olivovým olejem a balsamico redukcí

s cibulkou, rozpečený chléb

159,-

98,115,75,-

POLÉVKY
5.

Zapékaná francouzská cibulačka

65,-

se sýrem

6.

Hovězí vývar

55,-

s našimi nudlemi, masem a játrovým knedlíčkem

7.

Toskánská tomatová

55,-

podávaná s ricottovým nočkem, čerstvou bazalkou a parmazánem

8.

Staročeská kulajda s vejcem

59,-

SPECIALITY
9.

Dřevorubecký steak

(300g)
vepřová krkovice nebo kuřecí prso podávané s pečenými brambory s česnekem

195,-

10. Grilovaná jemně pikantní křidélka

190,-

11. Kousky mas v zapékací misce

205,-

12. Uzená masitá žebra z naší udírny

195,-

(500g)
rokfórová omáčka, chilli omáčka, čerstvý chléb, salát coleslaw
(200g)
s pravými hříbky ve smetanové omáčce, opékanými brambory,
gratinovanané sýrem

(500g)
podávaná s křenem, hrubozrnnou hořčicí, kyselým okurkem a pečivem

13. Segedinský guláš s houskovým knedlíkem
14. Svíčková na smetaně s brusinkami

(200g)

165,190,-

(200g)

s houskovým knedlíkem

215,-

15. Pečená kachna

s červeným zelím a houskovým knedlíkem

16. Hovězí líčka na kořenové zelenině a víně
s bramborovou kaší

17. Bramborová placka

(200g)
s kuřecí nebo vepřovou směsí, sypaná sýrem

18. Vepřová panenka sous-vide
s dýňovým pyré

(200g)

(250g)

225,189,239,-

DRŮBEŽ
19. Gratinové kuřecí prso

(200g)
se šunkou, hermelínem a smetanovou omáčkou

20. Kuřecí prso

(200g)
plněné sušenými rajčaty a baby špenátkem

21. Kuřecí nudličky se zeleninou

(200g)

na červeném kari s kokosovým mlékem

22. Kuřecí medailonky

(200g)
s ostružinovou omáčkou a badyánem

179,-

179,179,179,-

VEPŘOVÉ MASO
23. Steak z vepřové krkovičky (200g)

179,-

24. Grilovaná vepřová krkovička

179,-

25. Grilovaná krkovička

179,-

podávaný na hráškových luscích a kukuřicí

(200g)
gratinovaná sýrem s modrou plísní a anglickou slaninou

(200g)
na smetanovém špenátu a sázeným vejcem

26. Pikantní vepřové nudličky

(200g)

na zelenině s papričkou habanero

27. Steak z vepřové panenky

(200g)

s omáčkou ušlechtilých sýrů

175,205,-

28. Špíz z vepřové panenky

245,-

29. Grilovaná vepřová panenka (200g)

205,-

(200g)
(klobása, cibule, paprika). pepřová omáčka

plněná sušenými rajčaty, parmskou šunkou
a bazalkovo-smetanovou omáčkou

HOVĚZÍ MASO
30. Steak z hovězí svíčkové

(200g / 300g / 400g)

335,- / 435,- / 535,-

31. Hanger steak

265,-

32. Flank steak

265,-

33. Argentinský rib eye steak

265,-

34. Argentinský rib eye steak

285,-

(250g)
s ostružinovou omáčkou a pečenými bramborami

(250g)
s farmářskými bramborami a jemně pikantní cibulovou omáčkou
(250g)
se smetanovým špenátem, bramborovou kaší a silnou hovězí štávou

(250g)
na zeleném chřestu sous-vide, máslovými bramborami
a sýrovou omáčkou s parmskou šunkou

TYTO STEAKY NA VAŠE PŘÁNÍ PŘIPRAVÍME
Rare - krvavý steak
Medium - středně propečený
Well done - zcela propečený
Při neupřesnění stupně propečenosti bude Váš steak připraven ve variantě Medium.

OMÁČKY KE STEAKŮM (50g)
Sýrová s parmskou šunkou
Demi glace
Pepřová
Ostružinová
Jemně pikantní cibulová
35. Hovězí tatarák s cibulkou
a topinkami

49,39,42,45,42,(200g)

275,-

BURGERY
36. Double hovězí burger

(300g)
265,dvojitý hovězí burger se slaninou, goudou, cheddarem, šunkou, nakládanou okurkou,
kečupem, majonézou, cibulovými kroužky, listovým salátem a sázeným vejcem

37. Cheese burger

190,-

38. Kachní trháč

185,-

39. Kuřecí Burger

169,-

(220g)
hovězí mleté maso, zdobené listovým salátkem, smaženou cibulkou, slaninou,
nakládanou okurkou, dvojitým sýrem a jemně pikantní omáčkou

(220g)
pomalu pečené kachní maso s medovo-hořčičnou omáčkou, červenou cibulí,
rukolou a rajčetem

(200g)
smažená kuřecí prsa marinovaná v česnekovém kefíru, se slaninovými lupínky,
cibulovou marmeládou, pepřovou majonézou, rajčetem a listovým salátem

Burgery podáváme v domácí housce se salátkem coleslaw nebo s hranolkami.

SMAŽENÁ JÍDLA
40. Kuřecí nebo vepřový řízek

135,-

(200g)

41. Smažená kuřecí kapsa

165,-

(200g)
plněná šunkou, hermelínem a nivou

42. Smažený sýr, hermelín nebo květák

(150g / 150g / 200g)

105,-

VEGETARIÁNSKÉ MENU
43. Houbové rissotto

(400g)
se smetanou a šalotkou, zdobené hoblinami parmazánu

44. Smažené květákové karbanátky
vařené brambory, tatarská omáčka

159,-

165,-

45. Tofu čína se zeleninou a rýží

165,-

(400g)

46. Grilovaná cuketa gratinovaná sýrem gorgonzola

(1ks)

s pečeným bramborem a zakysanou smetanou

159,-

RYBY
47. Pečený pstruh na kmíně a másle

215,-

48. Grilovaný losos

289,-

(1ks)
s vařenými brambory, citrónovou omáčkou a malým salátkem
(200g)
podávaný s bramborovou kaší, smetanovým špenátem a piniovými oříšky

TĚSTOVINY
49. Fettuccine vlastní výroby s masovým raggů

(400g)

175,-

zdobené hoblinami parmazánu

50. Fettuccine vlastní výroby alla CARBONARA

175,-

51. Penny vlastní výroby s lososem a rajčaty

219,-

52. Penne vlastní výroby s restovanou vepřovou panenkou

219,-

(300g)
s anglickou slaninou, česnekem, šalotkou, žloutkem a parmazánem
(400g)
s cibulí, česnekem, citrónovou šťávou, čerstvou bazalkou, zdobené hoblinami
parmazánu a zakápnuté olivovým olejem

(400g)
v sýrové omáčce s lesními hříbky a cibulkou, gratinované v zapékací misce

ZAPÉKANÉ GNOCCHI V KAMENNÉ PECI
53. Bramborové gnocchi s kuřečím masem

(400g)
třemi druhy sýra, kousky rajčat, trhanou šunkou, česnekem a smetanou

199,-

54. Bramborové gnocchi s kousky vepřové panenky (400g)

215,-

slaniny, houbami, zloutkem a smetanou, gratinované mozzarellou

SALÁTY
55. ALEXANDRIA salát

165,-

56. CAESAR salát

175,-

57. Šopský salát

79,-

s balkánským sýrem a grilovaným kuřecím prsíčkem

s grilovaným kuřecím prsíčkem, opečenou anglickou slaninou,
česnekovými krutony a caesar dresingem

s balkánským sýrem

58. Míchaný listový salát s kousky lososa

205,-

59. Italský salát s kuřecím masem a mozzarellou buffalo

185,-

rajčaty, ochucený jemným koprovým dipem

s bazalkovou zálivkou a cherry rajčátky

DEZERTY
60. Vanilkové tiramisu

79,-

61. Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

89,-

62. Palačinky

(2ks)
podávané s nutelou, mandlovými lupínky, kokosovou zmrzlinou, borůvkami
a šlehačkou

109,-

63. Čokoládový dortík s ostružinami

79,-

64. Zmrzlinový pohár

62,-

65. Černá ROŽA

79,-

s vanilkovou a kokosovou zmrzlinou, šlehačkou a strouhanou čokoládou

čokoládový dort

PŘÍLOHY
66. Vařené brambory

30,-

67. Julienne hranolky

38,-

68. Rýže arborio

30,-

69. Pečené brambory ve slupce

35,-

70. Bramborové pyré

38,-

71. Šťouchané brambory se špekem a cibulí

40,-

72. Grilovaná zelenina

45,-

73. Farmářské brambory s anglickou slaninou a cibulkou

55,-

74. Bramborové rösti

45,-

75. Malý lehký zeleninový salát

40,-

76. Pečivo s bylinkovým pestem

25,-

77. Salát Coleslaw

49,-

OMÁČKY
78. Kečup

15,-

79. Domácí tatarská omáčka

22,-

80. Domácí ďábelská omáčka

25,-

81. Jemně pikantní majonéza

35,-

82. Studená bylinková omáčka ze zakysané smetany

35,-

PIZZY Z KAMENNÉ PECE ø35
( NA RAJČATOVÉM ZÁKLADU )
101.

MARGHERITA

130,-

pomodoro, mozzarella, bazalka

102.

PROSCIUTTO

145,-

pomodoro, mozzarella, šunka

103.

UNGHERESE

160,-

pomodoro, mozzarella, šunka, slanina, olivy, hermelín

104.

HAWAI

156,-

pomodoro, mozzarella, šunka, ananas

105.

SALUTE

164,-

pomodoro, mozzarella, rajče, cibule, tuňák, kukuřice

106.

EL NINO

166,-

pomodoro, mozzarella, šunka, sedlčanský hermelín, rajče, kukuřice

107.

AMERICANA

156,-

pomodoro, mozzarella, šunka, žampiony, kukuřice

108.

PALERMO

170,-

pomodoro, mozzarella, klobása z naší udírny, kuřecí maso, žampióny, rajče

109.

QUATTRO FORMAGGI

170,-

pomodoro, mozzarella, niva, eidam, parmazán

110.

QUATTRO STAGIONI

170,-

pomodoro, mozzarella, šunka, slanina, vysočina, žampióny

111.

FANTASIA

170,-

pomodoro, mozzarella, šunka, slanina, žampiony, kozí rohy, hermelín

112.

FORZA

160,-

pomodoro, mozzarella, šunka, žampióny, olivy, niva

113.

PICANTE

175,-

pomodoro, mozzarella, slanina, pepperoni, kuřecí maso, habanero

114.

PROSCIUTTO CRUDO

175,-

pomodoro, mozzarella, sušená šunka, parmazán

115.

REGINA

164,-

pomodoro, šunka, slanina, niva, žampióny, olivy

116.

CARDINALE
pomodoro, mozzarella, trhané kachní maso, vejce, rukola

165,-

117.

MEXICANA

167,-

pomodoro, mozzarella, klobása z naší udírny, kukuřice, habanero, žampióny

118.

CATANZARO

170,-

pomodoro, mozzarella, šunka, tvarůžky, pepperoni, cibule

119.

ABBONDANZA

174,-

pomodoro, mozzarella, salám milano, cibule, niva

120.

SALAMI

174,-

pomodoro, mozzarella, pepperoni, anglická slanina, vysočina, kapary, olivy

121.

PERFECTO

168,-

pomodoro, mozzarella, niva, kuřecí kousky, kukuřice

122.

VEGETARIANA

150,-

pomodoro, mozzarella, žampióny, kukuřice, olivy, špenát

123.

BACON

170,-

pomodoro, mozzarella, trojitá porce slaniny, kuřecí maso, česnek

PIZZY Z KAMENNÉ PECE ø35
( NA SMETANOVÉM ZÁKLADU )
124.

RIALTO

175,-

smetana, mozzarella, kuřecí maso, žampióny, česnek, parmazán

125.

SPINACI CON POLLO

160,-

smetana, mozzarella, kuřecí kousky, špenát, česnek, parmazán

126.

LA BUSH

160,-

smetana, mozzarella, šunka, kukuřice, hermelín

127.

ADAMO

169,-

smetana, mozzarella, šunka, slanina, klobása z naší udírny, vejce, kozí rohy

128.

POLLO

160,-

smetana, mozzarella, šunka, kuřecí maso, rajče, olivy

129.

SAN SEVERO
smetana, mozzarella, kuřecí kousky, česnek, niva, žampiony, špenát

170,-

CALZONE - PIZZA KAPSY
130.

CALZONE DI SALAMI

175,-

pomodoro, mozzarella, šunka, slanina, salám milano

131.

CALZONE DI FORMAGGIO
smetana, mozzarella, niva, hermelín, tvarůžky

175,-

PIZZA BROT
132.

PIZZA BROT s česnekem a rozmarýnem

74,-

PIZZA BROT s česnekem a nivou

84,-

PIZZA BROT s parmazánem

84,-

PIZZA BROT se slaninou a parmazánem

94,-

potřený olivovým olejem

133.
134.

potřený olivovým olejem

a bylinkovým pestem

135.

Veškeré pizzy rádi uděláme i v JUMBO velikosti ø55cm za příplatek 140 Kč

