
 

PŘEDKRMY 
1. Carpaccio z plátků pravé hovězí svíčkové (100g)    179,-

Marinované v čertsvých bylinkách a barevném pepři, zakápnuté olivovým olejem, 
zdobené rukolou a parmazánovými hoblinami     
  

2. Restované krevety         179,-
na malém zeleninovém salátku s rukolou, pečivo    

3. Smažený hermelín          99,-
plněný sušenou šunkou na směsi listových salátů, brusinky, pečivo    

4. Tvarůžkový tataráček          99,-
naložený v plzeňském pivu s paprikou a cibulkou, rozpékaný chléb 

 

POLÉVKY 
5. Zapékaná francouzská cibulačka      69,-
 se sýrem 

6. Hovězí vývar         65,-
 s našimi nudlemi, masem a játrovým knedlíčkem 

7. Gulášová polévka         69,-
 s hovězím masem a bramborem 

8. Staročeská kulajda         69,- 



 
 

SPECIALITY 
9. Dřevorubecký steak (300g)        209,-

vepřová krkovice nebo kuřecí prso podávané s pečenými bramborami a česnekem  

10. Pečená vepřová žebírka s bbq omáčkou     289,-
s karamelizovanou cibulkou, rozpečený chléb, zauzená majonéza  

11. Kousky mas v zapékaci misce (200g)       215,-
s hříbky ve smetanové omáčce, opékanými bramborami, gratinované sýrem  

12. Pizza Quritto         219,-
s kuřecími stripsy, anglickou slaninou, bbq. omáčkou, ledovým salátkem, mozzarellou, 
čedarem, rajčetem a cibulí 

13. Koprová omáčka se zastřeným vejcem a hovězím masem  179,-
Podávaný s houskovým knedlík 

14. Svíčková na smetaně s brusinkami (200g)     215,-
mix knedlíků (houskový knedlík, špekový knedlík) 

15. Konfitované husí  stehno (450g)      275,-
červené skořicové zelí, mix knedlíků (houskový knedlík, špekový knedlík) 

16. Smažené medailonky z vepřové panenky      235,-
podávané s farmářským bramborem, okurkový salátek  

17. Bramborová placka (200g)       209,-
  s kuřecí nebo vepřovou směsí, sypaná sýrem   

18. Masová jehla pro dva, hranolky, grilovaná zelenina   459,- 

  (hovězí maso, vepřová panenka, kuřecí maso klobáska) (450g), tatarská omáčka  

 



 

DRŮBEŽ 
19. Gratinované kuřecí prso (200)g       189,-

se šunkou a hermelínem a smetanovou omáčkou  

20. Kuřecí prso (200g)          199,-
plněné sušenými rajčaty a baby špenátkem,bylinková omáčka  

21.  Kuřecí nudličky (200g)        189,-
se šunkou, nivou, kukuřicí, pórkem a smetanou        

22.  Kuřecí medailonky (200g) v brusinkové omáčce     189,- 

 

VEPŘOVÉ MASO 
23. Špalek z vepřové panenky (200g) s cheddarovou omáčkou   235,- 

24. Grilovaná vepřová krkovička (200g)      199,-
gratinovaná sýrem s modrou plísní a anglickou slaninou  

25. Grilovaná krkovička (200g)       199,-
s fazolkami a anglickou slaninou     

26. Pikantní vepřové nudličky (200g)      189,-
se zeleninou a papričkou habanero (hodně pikantní pokrm)  

27. Steak z vepřové panenky (200g)      235,-
s omáčkou z ušlechtilých sýrů   

28. Filírovaná vepřová panenka (200g)       235,-
na houbovém ragů 

29. Grilovaná vepřová panenka (200g)      240,-
plněná sušenými rajčaty s parmskou šunkou s bazalkovo-smetanovou omáčkou    



 
 

HOVĚZÍ MASO 
30. Steak z hovězí svíčkové (200g300g400g)           375,-/475,-/565,- 

31. New York steak  (300g/400g)        295,-/385,-
Nejkvalitnější část z nízkého roštěnce s bohatým mramorováním 

32. Flank steak (300/400g)        275,-/360,- 

33. Argentinský rib eye steak (300g/400g)      295,-/385,- 

34. Rump steak (300/400)         295,-/385,- 

TYTO STEAKY NA VAŠE PŘÁNÍ PŘIPRAVÍME  

RARE – krvavý steak 

MEDIUM – středně propečený  

WELL DONE – zcela propečený  

Při neupřesnění stupně propečení bude Váš steak připraven ve variantě Medium 

OMÁČKY KE STEAKŮM 
Sýrová s parmskou šunkou           49,- 

Demi glace            39,- 

Pepřová            45,- 

Brusinková            45,- 

Cheddarová            45,- 

Bylinková            45,- 

35. Hovězí tatarák s cibulkou (200g) a topinkami     295,- 



 
 

BURGERY 
36. Burger s trhaným husím masem       179,-

rukolou ,rajčetem a medovo-hořčičným dresinkem   

37. Cheese burger (200g)        189,-
hovězí mleté maso, listový salát, cibule, slanina, okurek, cheddar, pikantní omáčka  

38. Burger Jalapeno (200g)         199,-
mleté hovězí maso, sázené vejce , jalapeno papričky, rajče, smažené cibulové 
kroužky, salát   

39. Naše domácí CIABATTA        189,-
s grilovaným kuřecím prsíčkem, medovo-hořčičným dresinkem, salátkem, rajčetem, 
anglickou slaninou a cheddarem    

 
 

SMAŽENÁ JÍDLA 
40. Kuřecí nebo vepřový řízek (200g)        135,- 

41. Smažená kuřecí kapsa (200g)        185,-
plněná šunkou, hermelínem a nivou   

42. Smažený sýr nebo hermelín 150g        135,- 

 

 



 

 
 

VEGETARIÁNSKÉ MENU 
43. Grilovaný špíz         189,-

s tofu  s cuketou, opékané brambory, zakysaná smetana 

44. Tortilla se třemi druhy sýra        189,-
se salátkem, rajčetem a medovo-hořčičným dresinkem, hranolky    

45. Rajčatovo-cizrnové curry, basmati rýže       189,- 

46. Brokolice v sýrové omáčce , zapečené mozzarellou    189,- 

 

 
RYBY 

47. Tresčí filet (200g) na lůžku se zeleninou     299,-
šťouchané brambory s petrželkou  

48. Pečený losos (200g)        299,-
petrželkovo bramborový koláček, citrónovo smetanová omáčka  



 

TĚSTOVINY  

49.  Fettuccine vlastní výroby s kuřecím masem     189,-           
se smetanou, šalvějí, zdobené sýrem pecorino  

50.  Fettuccine vlastní výroby alla CARBONARA     189,-             
s pancettou, česnekem, šalotkou, žloutkem a pecorinem  

51.  Lasagne Bolognese         219,- 

52.  Špagety s tygřími krevetami        229,-           
se sušenými rajčaty a bylinkovým pestem  

ZAPÉKANÉ GNOCCHI V KAMENNÉ PECI 
53. Bramborové gnocchi s kuřecím masem     210,-

třemi druhy sýra, kousky rajčat, trhanou šunkou, česnekem a smetanou     

54. Bramborové gnocchi s kousky vepřové panenky     225,-
se špenátem, česnekem, anglickou slaninou    

 

SALÁTY 
55. Alexandria salát         175,-
 s balkánským sýrem, grilovaným kuřecím masem  

56. Caesar salát               185/199,
 s kuřecím masem nebo krevetami ,opečená anglická slanina, krutónky, parmazán    



57. Šopský salát          79,-
 s balkánským sýrem 

58. Caprese salát s pečivem        170,- 

59. Mix listových salátů s tygřími krevetami     235.-           
na másle a česneku s rajčaty, rukolou  

 

DEZERTY  
60. Panna cotta s čerstvým ovocem       89,- 

61. Jablečný štrůdl          99,-
 s vanilkovou omáčkou, zmrzlina, šlehačka     

62. Palačinka          119,-           
s nutelou, mandlovými lupínky a zmrzlinou     

63. Zmrzlinový pohár se šlehačkou        89,- 

64. Horké maliny          
 s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou        89,- 

65. Čokoládové suflé          89,-   
 Ovocné coulis 

 
 

PŘÍLOHY 



66. Vařené brambory s máslem        39,-  
67. Hranolky se slupkou        45,-  

68. Basmati rýže          39,-  

69. Pečené brambory ve slupce        45,-  

70. Bramborové pyré          45,-  

71.  Šťouchané brambory se špekem a cibulí      48,-  

72.  Grilovaná zelenina         75,-  

73. Farmářské brambory s anglickou slaninou a cibulkou    65,-  

74. Smažené cibulové kroužky v těstíčku      59,-  

75. Okurkový salát          49,-  

76.  Rozpékané domácí pečivo        59,-  

77. Zeleninová obloha         49, -  

 

OMÁČKY 

78. Kečup           15,-  

79. Domácí tatarská omáčka        22,-  

80. Domácí ďábelská omáčka        25,-  

81. BBQ omáčka          35,-  

82. Zauzená majonéza         30,-  



 

 

 

 

PIZZY Z KAMENNÉ PECE ø35   
 ( NA RAJČATOVÉM ZÁKLADU ) 

101. MARGHERITA        135,-               
 pomodoro, mozzarella, bazalka 

102. PROSCIUTTO         150,-
 pomodoro, mozzarella, šunka  

103. UNGHERESE         165,- 
                 pomodoro, mozzarella, šunka, slanina, olivy, hermelín  

104. HAWAI         161,-
 pomodoro, mozzarella, šunka, ananas  

105. CALABRESE         165,- 
                 pomodoro, mozzarella, šunka, pečená paprika, kukuřice  

106. EL NINO         171,- 
                 pomodoro, mozzarella, šunka, sedlčanský hermelín, rajče, kukuřice  

107. AMERICANA        161,- 
                 pomodoro, mozzarella, šunka, žampiony, kukuřice  

108. DIAVOLA         175,- 
                 pomodoro, mozzarella, paprikáš, kozí rohy, vejce, parmazán  

109. QUATTRO FORMAGGI       175,- 
                 pomodoro, mozzarella, niva, eidam, parmazán  

110. QUATTRO STAGIONI       175,- 
                 pomodoro, mozzarella, šunka, slanina, vysočina, žampióny  

111. FANTASIA         175,- 
                 pomodoro, mozzarella, šunka, slanina, žampiony, kozí rohy, hermelín  

112. GOLOSA         170,- 
                 pomodoro, mozzarella, paprikáš, anglická slanina, pečená paprika, niva, cibule  

113. PICANTE         180,- 
                 pomodoro, mozzarella, slanina, pepperoni, kuřecí maso, habanero  

114. PROSCIUTTO CRUDO       180,- 
                 pomodoro, mozzarella, sušená šunka, parmazán  

115. MEXICANA         170,- 
                 pomodoro, mozzarella, klobása, jalapeno, červená cibule, pečená paprika  



116. ABBONDANZA        170,- 
                 pomodoro, mozzarella, vysočina, paprikáš, anglická slanina, niva, cibule  

117. REGINA         170,- 
                 pomodoro, mozzarella, šunka, anglická slanina, kuřecí maso, pečená paprika  

118. CATANZARO        175,- 
              pomodoro, mozzarella, šunka, tvarůžky, pepperoni, cibule  

119. CARDINALE         170,- 
              pomodoro, mozzarella, šunka, niva, vysočina, kozí rohy  

120. SALAMI         179,- 
              pomodoro, mozzarella, pepperoni, anglická slanina, vysočina, kapary, olivy  

121. PERFECTO         173,- 
              pomodoro, mozzarella, niva, kuřecí kousky, kukuřice  

122. VEGETARIANA        155,- 
              pomodoro, mozzarella, žampióny, kukuřice, olivy, špenát  

123. BACON         175,- 
              pomodoro, mozzarella, trojitá porce slaniny, kuřecí maso, česnek  

 

 

 

 

PIZZY Z KAMENNÉ PECE ø35                                                
( NA SMETANOVÉM ZÁKLADU ) 

124. RIALTO         175,- 
                 smetana, mozzarella, žampióny, vejce, kuřecí maso, parmazán  

125. SPINACI CON POLLO       165,- 
                 smetana, mozzarella, kuřecí kousky, špenát, česnek, parmazán  

126. LA BUSH         165,- 
                 smetana, mozzarella, šunka, kukuřice, hermelín  

127. ADAMO         175,- 
                 smetana, mozzarella, šunka, anglická slanina, hermelín, niva, cibule, paprika  

128. POLLO          165,-                                      
            smetana, mozzarella, hruška, niva  

129. SAN SEVERO         175,-  
             smetana, mozzarella, kuřecí kousky, česnek, niva, žampiony, špenát 



 
CALZONE - PIZZA KAPSY 

130. CALZONE DI SALAMI        180,-               
              pomodoro, mozzarella, šunka, slanina, salám milano  

131. CALZONE DI FORMAGGIO       180,- 
             smetana, mozzarella, niva, hermelín, tvarůžky  
 

PIZZA BROT 
132. PIZZA BROT s česnekem a rozmarýnem     79,- 

  potřený olivovým olejem  
133. PIZZA BROT s česnekem a nivou      89,-  

potřený olivovým olejem  
134. PIZZA BROT s parmazánem       89,-  

a bylinkovým pestem  
135. PIZZA BROT se slaninou a parmazánem     99,-  

 

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

 

 

 

 

 



ALEXANDRIA 
Celý tým podniku Alexandria Vám děkuje za návštěvu. 

Doufáme, že jsme zcela vyplnili Vaše gastronomická přání a představy 

Kuchyň v provozu PO – NE od 11:00 do 22:45 

Rezervace stolů a bowling přijímáme 

na telefonním čísle: +420 733 419 115 

Disponujeme prostory až pro 500 lidí. 

Zajišťujeme také catering, rauty, výročí a firemní akce. 

Na Vaše přání připravíme také porce s poloviční gramáží, kdy následně účtujeme 70% 
Vámi vybraného pokrmu. 

Samostatné přílohy budou účtovány jednotnou cenou 65,- 

Dětské menu je pouze podáváno dětem do 15-ti let. 

Veškeré gramáže jsou účtovány v syrovém stavu. 

Doba přípravy pokrmu je závislá na obsazení restaurace, trvá však 25 – 45 minut od 
objednání. 

Alergeny k pokrmům na Vaše přání Vám sdělí obsluha. 

Děkujeme Vám za návštěvu a budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, 

Která nám pomůže zdokonalit naše služby. 

Více informací o denním menu a novinkách zábavního centra 

 Alexandria Loď naleznete na: 

www.alexandrialod.cz nebo na Facebook: Alexandria Loď Restaurant 

Provozovatel: 

 

 

Tel.: + 420 733 419 115 


