
POLÉVKY      + obaly 10,- 

1 De frijoles       alergen 1,3,7     75,- 

polévka ze tří druhů mexických fazolí s pečenou slaninou zdobená zakysanou smetanou, strouhaným 

sýrem a tortillovou slámou 

 

2 Silný hovězí vývar      alergen 1,3,9     59,- 

přes noc vařený z morkových kostí podávaný s čerstvou zeleninou a játrovým knedlíčkem 

 

3 Moravská zelňačka     alergen 1,7     59,- 

s pikantní maďarskou klobásou a kousky brambor zdobená zakysanou smetanou 

 

CARPACCIO     + obaly 10,- 

4 Hovězí       alergen 7   189,- 

100g marinovaná hovězí svíčková z mladého býka s jalapeňos papričkami a speciálním kreolským 

kořením podávaná s parmazánem, limetkou a olivovým olejem 

(přísady Extra Parmazán 45,-)   alergen 7 

 

ŽEBRA       + obaly 15,- 

5 Pečená žebírka      alergen 1,10   239,- 

700g Marinovaná přes noc pomalu pečená výběrová žebírka “Spareribs” ve speciální domácí barbecue 

marinádě, připravovaná dle tajného receptu šéfkuchaře podávaná s domácí čalamádou, hmotnost žeber 

je v syrovém stavu 

 

6 Rozpečený chléb s bylinkovým máslem  alergen 1,3,7     59,- 

 

 

 

 

 



DOMÁCÍ HALUŠKY   + obal 10,- 

7 Halušky s jemným sýrem, s tyrolským špekem a restovanou cibulkou  189,- 

        alergen 1,7 

8 Halušky s kysaným zelím, tyrolským špekem a restovanou cibulkou   189,- 

        alergen 1,7 

9 Halušky s kysaným zelím, uzeným moravským masem,    189,- 

 restovanou cibulkou a tyrolsým špekem  alergen 1,7 

 

10 Halušky s jemným sýrem, kysaným zelím,       209,- 

 tyrolským špekem a restovanou cibulkou  alergen 1,7 

 

TORTILLAS      + obaly 15,- 

11 Quesadilla de Cerdo     alergen 1,3,7  199,- 

Grilovaná pšeničná tortilla zapečená s marinovanou vepřovou panenkou, gratinovaná mozzarellou, 

čedarem a goudou s BBQ, podávaná s avokádovou omáčkou nebo sýrovou omáčkou nebo zakysanou 

smetanou. 

PŘÍSADY na výběr ze třech druhů omáček avokádovou, sýrovou (alergen 7), 

zakysanou smetanou (alergen 7)  - Zdarma) 

12 Quesadilla de Prosciutto     alergen 1,3,7  199,- 

Grilovaná pšeničná tortilla zapečená se sušenou šunkou, gratinovaná mozzarellou, čedarem a goudou s 

BBQ, podávaná s avokádovou omáčkou nebo sýrovou omáčkou nebo zakysanou smetanou. 

PŘÍSADY na výběr ze třech druhů omáček avokádovou, sýrovou (alergen 7), 

zakysanou smetanou (alergen 7)  - Zdarma) 

13 Quesadilla de Pollo     alergen 1,3,7  199,- 

Grilovaná pšeničná tortilla zapečená s marinovanými kuřecími prsíčky na rožni, gratinovaná 

mozzarellou, čedarem a goudou s BBQ, podávaná s avokádovou omáčkou nebo sýrovou omáčkou 

nebo zakysanou smetanou. 

(PŘÍSADY na výběr ze třech druhů omáček avokádovou, sýrovou (alergen 7), 

zakysanou smetanou (alergen 7)  - Zdarma) 

14 Enchillada con Pollo    alergen 1,3,7   199,- 

200g restovaná kuřecí prsíčka ve smetanovo-čedarové omáčce podávaná v pšeničné tortille 

gratinovaná sýry gouda a čedar 

 

 



TACOS       + obaly 10,- 
Tacos Shells Soft pšeničná 

15 Tacos de Pollo     alergen 1,3,7   199,- 

Marinované rožněné kuřecí prsíčko filované na jemné plátky s restovanou čerstvou zeleninou, 

zapečené třemi druhy sýra. 

(přísady *Avokádová omáčka * Chedarová omáčka (alergen 7) * Zakysaná smetana 

(alergen 7)  44,- včetně obalu 

16 Tacos de Cerdo     alergen 1,3,7   199,- 

Marinovaná grilovaná vepřová panenka filovaná na jemné plátky s restovanou čerstvou zeleninou, 

zapečená třemi druhy sýra. 

(přísady *Avokádová omáčka * Chedarová omáčka (alergen 7) * Zakysaná smetana 

(alergen 7)  44,- včetně obalu 

17 Tacos de Vaca     alergen 1,3,7   249,- 

Marinovaná grilovaná hovězí svíčková z mladého býka filovaná na jemné plátky s červenými fazolemi 

a zelenými lusky, zapečená třemi druhy sýra. 

(přísady *Avokádová omáčka * Chedarová omáčka (alergen 7) * Zakysaná smetana 

(alergen 7)  44,- včetně obalu 

 

Tacos Shells Hard kukuřičné – BEZLEPKOVÉ!! 

18 Tacos de Pollo     alergen 1,3,7   199,- 

Marinované rožněné kuřecí prsíčko filované na jemné plátky s restovanou čerstvou zeleninou, 

zapečené třemi druhy sýra. 

(přísady *Avokádová omáčka * Chedarová omáčka (alergen 7) * Zakysaná smetana 

(alergen 7)  44,- včetně obalu 

19 Tacos de Cerdo     alergen 1,3,7   199,- 

Marinovaná grilovaná vepřová panenka filovaná na jemné plátky s restovanou čerstvou zeleninou, 

zapečená třemi druhy sýra. 

(přísady *Avokádová omáčka * Chedarová omáčka (alergen 7) * Zakysaná smetana 

(alergen 7)  44,- včetně obalu 

20 Tacos de Vaca     alergen 1,3,7   249,- 

Marinovaná grilovaná hovězí svíčková z mladého býka filovaná na jemné plátky s červenými fazolemi 

a zelenými lusky, zapečená třemi druhy sýra. 

(přísady *Avokádová omáčka * Chedarová omáčka (alergen 7) * Zakysaná smetana 

(alergen 7)  44,- včetně obalu 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁNVE       + obaly 10,- 

21 200g de Pollo (kuřecí)    alergen 1,3   189,- 

Marinované maso krájené na nudličky, grilované společně s čerstvými paprikami tří barev, papričkami 

jalapeňos, s čerstvým grilovaným lilkem a cuketou, španělskou cibulkou a řapíkatým celerem, 

dochucené domácí BBQ omáčkou. Na přání lze připravit i pikantní variantu 

(přísady *pikantní * nepikantní - zdarma) 

 

22 200g de Cerdo (vepřové)    alergen 1,3   229,- 

Marinované maso krájené na nudličky, grilované společně s čerstvými paprikami tří barev, papričkami 

jalapeňos, s čerstvým grilovaným lilkem a cuketou, španělskou cibulkou a řapíkatým celerem, 

dochucené domácí BBQ omáčkou. Na přání lze připravit i pikantní variantu 

(přísady *pikantní * nepikantní - zdarma) 

 

23 200g de Vaca (hovězí)    alergen 1,3   299,- 

Marinované maso krájené na nudličky, grilované společně s čerstvými paprikami tří barev, papričkami 

jalapeňos, s čerstvým grilovaným lilkem a cuketou, španělskou cibulkou a řapíkatým celerem, 

dochucené domácí BBQ omáčkou. Na přání lze připravit i pikantní variantu 

(přísady *pikantní * nepikantní - zdarma) 

 

24 200g de Mixtas (mix)     alergen 1,3   259,- 

Marinované maso krájené na nudličky, grilované společně s čerstvými paprikami tří barev, papričkami 

jalapeňos, s čerstvým grilovaným lilkem a cuketou, španělskou cibulkou a řapíkatým celerem, 

dochucené domácí BBQ omáčkou. Na přání lze připravit i pikantní variantu 

(přísady *pikantní * nepikantní - zdarma) 

 

PÁNEV CHILLI CON CARNE + obaly 10,- 

25 Chilli con carne DE POLLO   alergen 1   189,- 

150g farmářské grilované fazole a fazolové lusky podávané na horké pánvi s kuřecími nudličkami 

zdobené papričkami jalapeňos 
 

26 Chilli con carne DE VACA   alergen 1   289,- 

200g BBQ mexické grilované fazole a fazolové lusky podávané na horké pánvi s mletým hovězím 

masem zdobené papričkami jalapeňos 

 

 

 



FAJITAS PÁNEV    + obaly 30,- 

27 De Mixtas      alergen 1,3   599,- 

100g pravé hovězí svíčkové, 100g vepřové panenky, 100g kuřecích prsíček a 100g loupaných tygřích 

krevet, 4 ks tortilla 

Jemně marinované grilované maso a krevety, papriky tří barev, španělská červená cibule zjemněné 

žlutým melounem vše nakrájené na nudličky a ochucené speciálním kořením Fajitas přelité olivovým 

olejem podávané s pšeničnými tortilami, zakysanou smetanou a avokádovým dipem. 

(přísady * 1ks Tortilla 30,-)   alergen 1,3 
 

28 De Vaca      alergen 1,3   299,- 

200g filovaná grilovaná hovězí svíčková, 2 ks tortilla 

Jemně marinované grilované maso, papriky tří barev, španělská červená cibule zjemněné žlutým 

melounem vše nakrájené na nudličky a ochucené speciálním kořením Fajitas přelité olivovým olejem 

podávané s pšeničnými tortilami, zakysanou smetanou a avokádovým dipem. 

(přísady * 1ks Tortilla 30,-)   alergen1,3 
 

29 De Cerdo      alergen 1,3   239,- 

200g rožněná filovaná vepřová panenka, 2 ks tortilla 

Jemně marinované grilované maso, papriky tří barev, španělská červená cibule zjemněné žlutým 

melounem vše nakrájené na nudličky a ochucené speciálním kořením Fajitas přelité olivovým olejem 

podávané s pšeničnými tortilami, zakysanou smetanou a avokádovým dipem. 

(přísady * 1ks Tortilla 30,-)   alergen 1,3 
 

30 De Pollo      alergen 1,3   199,- 

200g filované grilované kuřecí prsíčko, 2 ks tortilla 

Jemně marinované grilované maso, papriky tří barev, španělská červená cibule zjemněné žlutým 

melounem vše nakrájené na nudličky a ochucené speciálním kořením Fajitas přelité olivovým olejem 

podávané s pšeničnými tortilami, zakysanou smetanou a avokádovým dipem. 

(přísady * 1ks Tortilla 30,-)   alergen 1,3  
 

31 Langostinos      alergen 1,3,4   269,- 

200g loupané královské krevety, 2 ks tortilla, papriky tří barev, španělská červená cibule zjemněné 

žlutým melounem vše nakrájené na nudličky a ochucené speciálním kořením Fajitas přelité olivovým 

olejem podávané s pšeničnými tortilami, zakysanou smetanou a avokádovým dipem. 

(přísady * 1ks Tortilla 30,-)   alergen 1,3 
 

 

 

 

 



BURGER       + obaly 15,- 

32 Burger El paso     alergen 1,3,7,10,11  199,- 

150g výběrové mleté hovězí s anglickou karamelizovanou cibulkou, španělskou slaninou, čedarovou 

omáčkou, římským salátem, bavorským okurkem a kouřovým dresinkem v domácí housce s 

americkými hranolky a BBQ omáčkou 

33 Burger Chicken     alergen 1,3,7,10,11  199,- 

150g grilované kuřecí prsíčko se smaženými cibulovými kroužky, čedarem, španělskou slaninou, 

římským salátem, rajčaty a kouřovým dresingem v domácí housce s americkými hranolky a BBQ 

omáčkou 

RISOTO       + obaly 10,- 

34 Kuřecí rizoto     alergen 7   189,- 

400g basmati rýže restovaná společně s cibulkou, grilovanými kuřecími prsíčky a čerstvou zeleninkou, 

zjemněná smetanou, zdobená parmazánem 

(přísady Extra Parmazán 49,- včetně obalu)  alergen 7 

35 Rizoto s prosciuttem a hříbky   alergen 7   189,- 

400g basmati rýže restovaná společně s cibulkou, španělskou šunkou prosciutto a lesními hříbky 

zjemněná smetanou a zdobená parmazánem 

(přísady Extra Parmazán 49,- včetně obalu)  alergen 7 

 

TĚSTOVINY      + obaly 10,- 

36 Gnocchi espinachi     alergen 1,3,7   189,- 

300g Italské gnocchi s kuřecím masem a smetanovým listovým špenátem 

(přísady Extra Parmazán 49,- včetně obalu)  alergen 7 

37 Gnocchi Bellini     alergen 1,3,7   189,- 

300g Italské gnocchi s kuřecím masem a se sušenými italskými nakládanými rajčátky v sýrové omáčce 

(přísady Extra Parmazán 49,- včetně obalu)  alergen 7 

38 Aglio olio      alergen 1,3,7   159,- 

200g italské spaghetti na olivovém oleji s restovaným česnekem a čerstvými chilli papričkami 

zdobené Parmazánem 

(přísady Extra Parmazán 49,- včetně obalu)  alergen 7 

39 Spaghetti Carbonare    alergen 1,3,7   189,- 

200g spaghetti s italskou Panchettou a vajíčkem sypané sýrem Parmazán 

(přísady Extra Parmazán 49,- včetně obalu)  alergen 7 

40 Pasta con camarones    alergen 1,3,4,7   249,- 

150g italské spaghetti, grilované tygří krevety na česneku se zástřikem bílého vína 

(přísady Extra Parmazán 49,- včetně obalu)  alergen 7 
 

 

 



SALÁTY       + obaly 10,- 

41 Caesar salát      alergen 1,3,7   199,- 

150g filované rožněné kuřecí prsíčko zdobené parmazánovým domácím dresingem položené na 

ledovém salátu sypané parmazánem podávané s rozpečenou bagetou 

42 Rubín salát          199,- 

150g kuřecí nudličky rožněné na medu podávané na směsi z čerstvých rajčat, paprik a okurků sypané 

ledovým salátem a rukolou zdobené střapatým salátem 

(přísada rozpečená bageta bylinková 49,-)   alergen 1,3,7 

43 Mix ensalada         89,- 

směs ledového salátu, polníčku, rukoly cherry rajčat, paprik a okurků 

 

SMAŽENÁ      + obaly 10,- 

44 Cordon bleu      alergen 1,3,7   199,- 

200g Smažená kuřecí prsíčka plněná šunkou, sýrem gouda a sýrem Mozzarella 

 

45 Smažený kuřecí řízek    alergen 1,3,7   159,- 

200g kuřecí řízek podávaný s domácí čalamádou 

 

46 Smažený vepřový řízek z panenky  alergen 1,3,7   199,- 

200g vepřový řízek podávaný s domácí čalamádou 

 

47 Cordon bleu vepřový    alergen 1,3,7   219,- 

200g Smažená vepřová kapsa z panenky plněná šunkou, sýrem gouda a sýrem Mozzarella 

 

48 120g Smažený sýr se šunkou    alergen 1,3,7,10  149,- 

podávaný s domácí čalamádou a tatarskou omáčkou 

 

49 100g Smažený sedlčanský hermelín  alergen 1,3,7,10  149,- 

podávaný s domácí čalamádou a tatarskou omáčkou 

 

50 100g Smažené tvarůžky    alergen 1,3,7,10  149,- 

podávané s domácí čalamádou a tatarskou omáčkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MASA Z GRILU    + obaly 10,- 

51 Kuřecí steak s jemnou hřibovou omáčkou alergen 1,7   189,- 

200g kuřecí prsíčko na grilu s omáčkou z pravých lesních hříbků 
 

52 Kuřecí steak s jemnou pepřovou omáčkou alergen 1,7   179,- 

200g kuřecí prsíčko na grilu podávané s jemnou pepřovou omáčkou 
 

53 Kuřecí steak s čedarovou omáčkou  alergen 1,7   179,- 

200g kuřecí prsíčko na grilu podávané s čedarovou omáčkou 
 

54 Kuřecí steak s Demi Glace (přírodní šťáva)      179,- 

200g kuřecí prsíčko na grilu s přírodní šťávou Demi Glace 
 

55 Panenka de Prosciutto    alergen 1,7   209,- 

200g pečená vepřová panenka plněná mozzarellou, šunkou prosciutto Jamón a sušenými brusinkami 

zdobená sýrovou a chorizo omáčkou 
 

56 Panenka Chedar     alergen 1,7   199,- 

200g panenka na grilu podávaná s čedarovou omáčkou 
 

57 Panenka Demi Glace          199,- 

200g panenka grilu podávaná s přírodní šťávou Demi Glace 
 

58 Panenka Pfeffer     alergen 7,10   199,- 

200g grilovaná vepřová panenka zjemněná smetanovo-pepřovou omáčkou ze zeleného pepře 
 

59 Panenka s jemnou hřibovou omáčkou  alergen 1,7   199 

200g grilovaná vepřová panenka podávaná se smetanovou omáčkou z pravých lesních hříbků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRAMBORÁK     + obaly 15,- 

60 150g Kuřecí prsíčka v domácím bramboráku alergen 1,3,7,10  199,- 

zdobené domácí čalamádou podávané s tatarskou omáčkou 
 

61 150g Panenka v domácí bramboráku  alergen 1,3,7,10  209,- 

zdobená domácí čalamádou podávaná s tatarskou omáčkou 
 

62 100g °°Sedlčanský hermelín v domácím bramboráku alergen 1,3,7,10 189,- 

zdobený domácí čalamádou podávaný s tatarskou omáčkou 
 

63 100g Olomoucké tvarůžky v domácím bramboráku alergen 1,3,7,10 189,- 

zdobené domácí čalamádou podávané s tatarskou omáčkou 

 

DESERT       + obal 10,- 

64 Tiramisu      alergen 1,3,7   99,- 

vyšlehané mascarpone s italskými piškoty, kávou a amarettem podávané ve speciálním skleněném 

pohárku a sypané holandským kakaem 

65 CHEESECAKE     alergen 3,7,6   99,- 

domácí nutellový cheesecake 

 

 

OMÁČKY    cena včetně obalu 

66 Tatarka      alergen 3,7,11   49,- 

67 Kečup           49,- 

68 Chedarová teplá     alergen 7   49,- 

69 Hřibová teplá      alergen 7   49,- 

70 Pepřová teplá      alergen 7   49,- 

71 Barbeque omáčka         49,- 

72 Demi Glace          49,- 

73 Avokádová          49,- 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHY    cena včetně obalu 

74 Americké hranolk y         59,- 

75 Bramborové mřížky         59,- 

76 Bramborové krokety         59,- 

77 Americké brambory s česnekem       59,- 

78 Šťouchané brambory se slaninou a cibulkou      69,- 

79 Restované Grenaille brambory       59,- 

80 Grilované fazolové lusky s anglickou slaninou     69,- 

81 Rýže Basmati          59,- 

82 Rozpečená bageta bylinková     alergen 1,3,7  59,- 

83 Rozpečený chléb s bylinkovým máslem   alergen 1,3,7  69,- 

 

NÁPOJE 
PLECH NEALKO 

84 0,33l Coca cola          35,- 

85 0,33l Coca cola Zero         35,- 

86 0,33l Fanta          35,- 

87 0,33l Sprite          35,- 

88 0,25l Red Bull          65,- 

 

PIVO TOČENÉ 

89 1l Točené pivo do pet láheve (POLIČKA 11º dle nabídky)   95,- 

90 2l Točené pivo do pet láheve (POLIČKA 11º dle nabídky)   185,- 

 

PIVO PLECH 

91 0,5l Pivo plech dle nabídky        35,- 

92 0,5l Pivo nealko plech dle nabídky       35,- 

 

 


