
předkrmy

Insalata Caprese  109,-
mozzarella 100g, rajské, bazalka, olivový olej A7

Hovězí tatarák po italsku 200g 219,-
se sušenými rajčaty, kapary, rukolou a parmezánem, toasty 4ks
A1,A4,A7

Hovězí carpaccio 80g s rukolou a parmazánem A7,A10 175,-

Carpaccio z marinované červené řepy s 215,-
gratinovaným kozím sýrem 100g, pita chleba A7,A10

Bruschetta Al Pomodoro 1ks   69,-
zapečené bílé pečivo s mozzarellou, olivovým olejem,
rajským, oreganem a bazalkou A1,A3,A7

Pečený lilek s fetou 200g 179,-
pečený lilek s čerstvou fetou, cherry rajčaty a česnekem
podávané s řeckým pita chlebem  A7,A9

Řecká FETA z ovčího a kozího mléka 100g  A7 75,-

Řecké olivy mix 100g 69,-

Parmezán kousky 60g A7 79,-

Parmezán kousky a řecké olivy  160g A7           149,-

polévky

Slepičí vývar 55,-
A1,A3,A7

Cibulačka 55,-
A1,A7

Minestrone zuppa 59,-
zeleninová polévka, parmezán  A7

sendviče

Bruschetta Al Pomodoro - 2ks 89,-
rajské, mozzarella, olivový olej, oregano a bazalka
A1,A3,A7

Club Sendvič, mix salátů, hranolky 199,-
(toustový chléb, anglická slanina, šunka, majonéza,
vejce, okurka, ledový salát, rajské, vejce)
A1,A3,A7,A10

Kuřecí Club Sendvič, mix salátů, hranolky 219,-
toustový chléb, anglická slanina, kuřecí prso, majonéza, okurka,
ledový salát, rajské A1,A3, A9, A7, A10-1-
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salaty

Šopský salát 85,-
okurka, rajské, paprika, cibule, balkánský sýr. A7

Peperoni al forno (110-140g) 75,-
pečené papriky s česnekem a olivovým olejem

Tzatziki 75,-
okurka, bílý jogurt, česnek, olivový olej, vinný ocet A7,-

salatové mísy

Řecký salát 185,
okurka, rajské, paprika, cibule, feta sýr, olivy ,A7

Tonno 189,-
listový salát s tuňákem, cherry rajčátky, paprikou, olivami,
červenou cíbili a vejcem A1,A4,A7

Salát alla Caesar s kuřecím masem 189,-
mix křupavých salátů, okurka, rajské, kukuřice, krutóny,
parmezán, grilovaná kuřecí prsíčka, caesar dressing
A1,A3,A7,A9,A10

Salát s grilovaným  kozím sýrem 195,-
kozí sýr, rukola, polniček, cherry rajatka, balsamico, bagetka. A1,A7

bezmasé speciality

Zapečené lilky s kozím sýrem 350g 225,-
sušenými rajčaty, pomodoro omáčkou, smetanou
a parmezánem A7,A9

Pečené liky s fetou 380g  225,-
pečený lilek s čerstvou fetou, cherry rajčaty a česnekem
podavané s řeckým pita chlebem 
A7,A9

Carpaccio z marinované červené řepy a 215,-

gratinovaným kozím sýrem -100g,  pita chleba A7,A10   
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pizzy                  30 cm

Margherita 159,-
tomatová omáčka, ital. mozzarella, oregano A1, A7

Funghi    169,-
tomatová omáčka, ital. mozzarella, žampióny, oregano A1, A7

Vesuvio 169,-
tomatová omáčka, ital. mozzarella, šunka, oregano A1, A7

Salami 179,-
tom. omáčka, ital. mozzarella, salám, pórek, oregano A1, A7

Hawai 179,-
tom. omáčka, ital. mozzarella, šunka, ananas, oregano  A1, A7

Capricciosa 179,-
tom. omáčka, ital. mozzarella, žampióny, šunka, oregano A1, A7

Italiana 179,-
tomatová omáčka, ital. mozzarella, žampióny, šunka, 
česnek, olivy, oregano A1, A7

Carbonara 185,-
tomatová omáčka, ital. mozzarella, žampióny, šunka, 
vejce, oregano A1, A3,A7

Stellato 189,-
tomatová omáčka, ital. mozzarella, žampióny, šunka, 
zakysaná smetana, oregano A1, A7

Skupi 189,-
tomatová omáèka, ital. mozzarella, žampióny, šunka,
slanina, olivy, vejce, oregano A1,A3, A7

Basilico 189,-
tomatová omáčka, ital. mozzarella, žampióny, slanina,
vejce, feferonka, bazalka A1,A3,A7

Quattro Stagioni 195,-
tomatová omáčka, ital. mozzarella, žampióny, šunka, 
slanina, salám, oregano A1, A7

Quattro Formaggi 195,-
tomatová omáčka,  mix čtyři druhy sýrů :
parmezán, gorgonzola, mozzarella, níva, oregano
A1, A7

Parma 195,-
tomatová omáčka, mozzarella, parmská šunka, 
rukola, cherry rajčata, parmazán A1, A7

Romagna 195,-
tomatová omáčka, ital. mozzarela, parmezán,
sušená rajčata, lesní hřiby, černé olivy, prosciutto crudo A1, A7

Normandia 195,-
tom. omáčka, mozzarella, camembert,prosciutto, červená cibule A1, A7
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pizzy                 30 cm

Pollo e pancetta 189,-
smetanový základ, mozzarella, kuřecí maso, slanina, pórek
A1, A7, A9

Pollo Suprema 189,-
nivovo-smetanový základ, mozzarella,kuřecí maso, žampióny A1, A7

Spinaci e pollo 189,-
smetana, mozzarella, špenát, kuřecí maso) A1, A7, A9

Diabolo 195,-
tom. omáčka, mozzarella, camembert, 
salám, černé olivy, pálivé feferonky, červená cibule
A1, A7

Messicana 195,-
tomatová omáčka, ital. mozzarella, pálivé mleté
hovězí maso, kukuřice, fazole, jalapeňo
A1, A7,A9

Ventricina 187,-
tomatová omáčka, parmezán, italský salám Ventricina,
cibule, olivy A1, A7

Bolognese 187,-
tomatová omáčka, ital. mozzarella, ragú s mletým
vepřovým a hovězím masem, parmezán A1, A7,A9

Napoli
tomaty, mozzarella, ančovičky, česnek,  černé olivy 185,-
A1,A4, A7

Tonno 189,-
tomatová omáčka, mozzarella, tuňák, cibule, zelené olivy 
A1,A4, A7

Giardino 179,-
tomatová omáčka, ital. mozzarella, rucola
cherry rajčata, červená cibule, olivy, oregano A1, A7

Con broccoli e formaggi 185,-
ital. mozzarela, smetana, brokolice, niva, parmezán
A1, A7

Formaggio di capra 209,-
mozzarella, smetana, kozí sýr, černé olivy, rajčata A1, A7 
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čerstvé těstoviny - pasta fresca

Spaghetti con Prosciutto 189,-
těstoviny s parmskou šunkou, česnekem, cherry rajčaty, chili, 
černými olivami a parmezánem A1, A3, A7,A9

Penne  Quatro Formaggi 189,-
penne, smetana, mozzarella, níva, gorgonzola, parmezán
A1,A3,A7,A9

Penne alla Bolognese 189,-
tomatová omáčka s mletým vepřovým a hovězím masem,
parmezán A1,A3,A7,A9

Tagliatelle alla panna 189,-
se šunkou, kuřecím masem, žampiony a smetanou
A1,A3,A7,A9

Tagliatelle con pancetta e funghi porcini 189,-
hříbky na italské slanině a česneku zjemněné máslem
A1,A3,A7,A9

Gnocchi con spinaci e pollo 189,-
kuřecí kousky  se špenátem, česnekem a smetanou
A1,A3,A7,A9

Lasagne alla Bolognese 185,-
zapečené lasagne s omáčkou z drcených rajčat, mletým
vepřovým a hovězím masem, smetanou a parmezánem
A1,A3,A7,A9
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americko - mexické speciality

kuřecí křidélka

Marinovaná, smažená do křupavá, podávaná s mrkví
a omáčkou z plísňového sýra (12-14 ks minimálně 350g)

Medová křídla (medovo-hořčičná omáčka) A7,A10 195,-
Pálivá křídla (tabaskočesneková omáčka) A7 195,-
Mix (medová + pálivá) A7, A10 195-

zapečené brambory

Vegetariánské brambory 175,-
brokolice, sýr, zakysaná smetana, jalapeňo A7
Texaské brambory 185,-
pálivé mleté hovězí maso, sýr, zakysaná smetana, jalapeňo   A7,A9

Zapečené brambory alla Filetto Milano 195,-
vepřové medailonky, lesní houby, smetana, mozzarella A7,A9

burritos

Mexická placka - Tortilla plněná pikantní rýží, sýrem a masem,nebo fazolemi.
Podává se s rýží, zeleninovou salsou,zakysanou smetanou,fazolemi
a mexickými pálivými papričkami jalapeňo.

Kuřecí burritos A1,A7,A9           189,-
Hovězí burritos A1,A7,A9 189,-
Vegetariánské burritos A1,A7,A9 179,-

quesadilla

Quesadilla se žampióny 185,-
mex. placky plněné sýrem, čedarem, žampióny a pálivými papričkami
jalapeňo, podávané se zeleninovou salsou a zak. smetanou A1,A7,A9

Quesadilla s kuřecím masem  185-
mex. placky plněné sýrem, čedarem,kuřecím masem a pálivými
papričkami jalapeòo, podávané se zeleninovou salsou a zak.smetanou
A1,A7,A9

Quesadilla s anglickou slaninou  189,-
tortilly plněné sýrem, anglickou slaninou, čedarem,
červenou cibulí a kukuřicí, pálivými papričkami  jalapeňo,
zeleninová salsa, zakysaná smetana A1,A7,A9

Quesadilla s tuňákem   189,
Pšeničné tortilly plněné sýrem, tuňákem a kukuřicí, čedarem,
pálivými papričkami jalapeňo, zeleninová salsa, zakysaná smetana
A1,A4,A7,A9
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ryby

Grilovaný filet z lososa 200g podávaný s grilovanou zeleninou 295,-
A4, A9

masa

vepřové

Souvlaki 200g – špíz z vepřové panenky na řecký zpusob 259,-
podavaný s hranolkamý a cíbulí

Vepřové medailonky z panenky přirodni 200g 199,-
A7,A9

Vepřové medailonky z panenky s hřibkovou omáčku 200g 229,-
A7,A9

Upečená masita žebírka 650g  259,-
podávaná s hořčicí, křenem, zeleninou a chlebem
A1,A7,A9,A10

kuřecí  200g

Kuřecí steak  přírodní A9 175,-

Kuřecí steak  s  omáčkou quatro formaggi 219,-
A7,A9

Kuřecí steak zapečený se sýrem a šunkou A7,A9 199,-
A7,A9

Grilovany kuřecí steak v pizza chlebu 225,-
A1,A7,A9,A10

hovězí  200g

Hovězí tatarák po italsku 200g 219,-
se sušenými rajčaty, kapary, rukolou a parmezánem, 
a toasty 4ks A1,A4,A7

Grilovaný flap steak  s bylinkovým máslem A7,A9 229,-

Grilovaný flap steak s pepřovou omáčkou  A7,A9 249,-

Hovězí Burger, hranolky 199,-
 hovězí maso 150g, kyselá okurka, rajče, cibule, ledový salát,
koktejlová omáčka, hranolky.  A1,A7,A9,A10

Hovězí Cheesseburger, hranolky 229,-
hovězí maso 180g., cheddar, opečená slanina, kyselá okurka, rajče,
ledový salát, cibule, koktejlová omáčka, hranolky   A1,A7,A9,A10

Hovězí Hotburger, hranolky 229,-
 hovězí maso 180g., cheddar, jalapeňos papričky, opečená 
slanina, kyselá okurka, rajče, cibule, ledový salát, 
chipotle pálivá majonéza, hranolky  A1,A7,A9,A10-7-



přílohy

150g Hranolky 45,-

200g Pečené  brambory A9 45,-

150g Krokety 45,-

200g  Rýže 45,-

200g Grilovaná zelenina 75,-

cherry rajčata, lilek, cuketa, žampióny, 

paprika, červená cibule A9

150g Mexická pikantní rýže A9 45,-

2ks Pečené chilli papričky 39,-
            

1ks Rustikalní Bageta 70g - bílé pečivo A1 21,-

2ks Chleba - A1 19,-

1ks Řecky pita chleba - A1 19,-

1ks Pečený pizza chleba 49,-
A1,A7

50g Tatarská omáčka 29,-
A3,A7, A10

70g Medovo- hořčičnoa omáčkoa A10 65,-

70g Dressing - nivový se smetanou 49,-
A7

70g Dressing - Caesar 45,-
olivový olej, hořčice, vinný ocet, česnek,

            capari, majonéza,citrónová šťáva,
            worchesterová omáčka, bazalka

A3,A4,A7,A10

40g Bylinkové máslo 45,-
A7

30g Parmezán strouhaný A7                                39,-
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dezerty

Chocolate Temptation 85-
Čokoládové pokušení - Nadýchaný kakaový dort
vyrobený z ekvádorských kakaových bobů s čokoládovou polevou, naplněný 
čokoládovým a oříškovým krémem a drcenými lískovými oříšky .
A1,A3,A7,A8

Marengo 85,-
křehký korpus (jako laskonka), smetanový krém
A1,A3,A7

Tiramisu 85,-
piškotový korpus, smetanový krém mascarpone, likér, kakao
A1,A3,A7,A8

Profiteroles čok. koule 3ks  85,-
čokoládové kuličky s vanilkovou náplní
A1,A3,A7

Medovník-medový dort s vlašskými ořechy 79,-
šlehačka, čokoládová poleva
A1,A3,A7,A8
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nealkoholické   nápoje

studené

Coca-cola 0,33l láhev 45,-
Coca-cola zero 0,33l láhev 45,-
Fanta 0,33l láhev 45,-
Schweppes - Ginger Ale 0,25l láhev 45,-
Schweppes - Tonic Water 0,25l láhev 45,-
Schweppes -  Bitter Lemon 0,25l láhev 45,-
Minerální voda  MATTONI - perlivá 0,33l sklo 39,-
Aquila - pramenitá stolní voda0,33l sklo 39,-
Minerální voda  MATTONI - perlivá 0,75l sklo 89,-
Aquila neperlivá pramenitá stolní voda 0,75l sklo          89,-
True Tea -ledový zelený čaj   0,33l láhev 49,-
Granini černý rybíz – nektar 0,2l láhev 45,-
Granini jablečný 100%, 0,2l láhev 45,-
Granini pomerančový 100%, 0,2l láhev 45,-
Granini hruškový nektar,0,2l láhev 45,-
RED BULL 0,25l plech. 69,-

limonady 0,5l

Citronada (citronová šťáva, citron, máta,cukr, nep.voda, led) 69,-

Zázvorová (čerstvý zázvor, zázvorový sirup,citrón,cukr, 69,-,
nep.voda, led)

Bezinková (bezinkový sirup, citron, máta,cukr, nep.voda, led) 69,-

teplé nápoje

Čaj z čerstvé máty 59,-
Čaj z čerstvého zázvoru 59,-     
Čaj — zelený, černý, ovocný 49,-     
Čaj s rumem (2cl) 59,-
Grog (4 cl rum) 59,-
Svařené víno 2 dl . 65,-

káva 7.5g  

Espresso piccolo 39,-
Espresso lungo  A7 49,-
Cappuccino A7 69,-
Machiatto A7 49,-
Latte A7 69,-
Vídeňská A7 69,-
Turecká 49,-
WEST (Frappe) studené, (podavano s ledem) A7 75,-
Smetana do kávy (porcované) A7   4,-
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aperitivy

Martini bianco 1 dl 69,-
Martini rosso 1 dl 69,-
Martini extra dry 1dl 69,-
Campari 0,5 dl 75,- 

míchané nápoje

Mojito 139,-
4 cl Havana Club - bílý rum, máta, třtinový cukr, limetka

Virgin Mojito  99,-  
máta, třtinový cukr , limetka

Aperol  spritz                                                             109,-
aperol 4 cl, prosecco 6 cl, perlivá voda 1 dl

Cuba libre  119,-
4cl Havana Club - bílý rum, CocaCola, citronová a limetová šťáva

Gintonic 2,9 dl  119,-
Beefeater 4 cl + tonic 2, 5 dl

Campari - Juice 2,5 dl  119,-
Campari 5 cl + pomerančový juice 2 dl

pivo čepované

Plzeň 12° 0,3 l 45,-

Plzeň 12° 0,5 l 55,-

Kozel 11° 0,3 l 39,-

Kozel 11° 0,5 l 49,-

pivo lahvové

Kozel černý (sklo) 0,5 l 49,-

Birell nealkoholické, (sklo) 0,5l 45,-
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lihoviny 4 cl

Slivovice 63,-

Hruškovice Williams 75,-

Rakije Žolta (vinovice) 63,-

Rakije Žolta  VS *** (vinovice) 69,-

Becherovka 59,-

Fernet stock 59,-

Jägermeister            69,-

Baileys orig. Irish cream 69,-

   rum

Havana Club - bílý rum 67,-

Captain Morgan 67,-

Diplomatico Mantuano  40% 95,-

Ron Zacapa Centenario 23yo  40% 155,-

tequila

SIERRA premium silver 69,-

gin

Beefeater dry gin 67,-

 vodka

Absolut 67,-

whisky
 
Tullamore dew 75,-

Jameson 75,-

Jack Daniel´s 79,-

Chivas Regal 12 years 99,-

cognac

Remy Martin VSOP 40% 125,-
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vína

Pro správnou teplotu a chuť jsou naše vína uchována v klimatizovaném prostoru.
Všechna vína obsahují oxid siřičitý

Rozlévané víno

Chardonnay – Itálie  suché 0,2 l 67,-

Graševina – odrůda vlašský riesling suché 0,2 l 67,-

Pinot Grigio – Itálie  suché 0,2 l 67,-

Prosecco  -Itálie jemně perlivé 0,15 l  67,-

Cabernet - syrah –  Francie suché 0,2 l 67,-

Rosé  0,2 l – polosuché 67,-

Bíla vína – 0,75l

Pinot Grigio  - Itálie 399,-

Traminec  polosuché - Tikveš, Makedonie  379,-
Jakostní suché bílé víno s označením původu z vinařské oblasti Tikveš.                     
Víno má zlatožlutou barvu, vykazuje  muškátovou aroma                                                 
a chuť směsi květů a plodů.

Temjanika polosuché - Tikveš, Makedonie                                                   379,-
Kvalitní polosuché bílé víno s označením původu z vinařské oblasti Tikveš. 
Víno má zlatožlutou barvu a výraznou mušakovou vůni fialek
 s tóny přezrálých mandarinek a aroma muškátového ořechu
 s diskrétním tělem a unikátním závěrem. 

Alexandria-riesling  polosuché -Tikveš,Makedonie 379,-
Kvalitní polosuché bílé víno s označením původu z vinařské oblasti Tikveš.
Víno má zelenožlutou barvu, výraznou vůni medu a svěžesti citrusových plodů,
a celkové květinové aroma se  sladkou dochutí.
Alk.12  %obj
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červená vína

Vinařství Tikveš - MK

Alexandria classic  - polosuché  0,75l 379 ,-
Víno má tmavě červenou rubínovou barvu, 
ovocnou vůni s podtóny kombinace rybízu a višní, 
a je plné a vyvážené v harmonii s dlouhotrvajícím závěrem. 

T´GA ZA JUG - polosuché  0,75l 379 ,-
Víno má tmavě červenou rubínovou barvu, 
ovocnou vůni s podtóny kombinace rybízu a višní, 
a je plné a vyvážené v harmonii s dlouhotrvajícím závěrem. 

Vranec special selection - suché  0,75l 499,- 
Víno s intenzivní rubínovou barvou,
ojedinělou vůní a chutí sušených švestek,ostružin a rybízu.
Víno plné chuti s příjemným závěrem. 

Cabernet Sauvignon Special selection -  suché  0,75l  499,- 
Víno má červeně  fialovou barvu, diskrétní ovocné aroma 
s podtóny koření a vůní višní, malin a rozinek. 
Víno je plné, elegantní a má krásně vyvážené taniny.

ALEXADRIA CUVEE- suché  0,75l  499,- 
Víno má červeně  fialovou barvu, diskrétní ovocné aroma 
s podtóny koření a vůní višní, malin a rozinek. 
Víno je plné, elegantní a má krásně vyvážené taniny.

ROSE

Víno  ROSE classic - polosladké  0,75l 379,-
odrůda Kratošija

Kvalitní polosladké růžové víno s označením původu z vinařské oblasti Tikveš.

Víno má průzračně růžovou barvu a středně lehkou až svěží chuť. Alk.11  %obj

ŠUMIVÁ VÍNA

Bohemia sekt demi 0,7 l        319,-
Bohemia sekt brut 0,7 l                    319,- 
Prosecco 0,7l                                                             319,-

Všechna vína obsahují oxid siřičitý
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ostatní

Krabice na pizzu 10,-
Krabice na family pizzu 15,-
Miska — malá  5,-
Miska — velká 12,- 
Pet lahev  7,-
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