APERITIV / APERITIF
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l

A 12 alergeny – oxid siřičitý SO2

Crodino nealkoholický aperitiv / non-alcoholic / alkoholfreien
Martini Extra Dry, Bianco, Rosato
Prosecco
Aperol
Campari Bitter

50,60,60,70,90,-

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
SOFT DRINKS / ALKOHOLFREI GETRÄNKE
0,25 l
0,75 l
0,2 l
0,2 l

A 12 alergeny – oxid siřičitý SO2
Bonaqua – minerální voda jemně perlivá / neperlivá
mineral water, still / sparkling water
Mineralwasser, mit / ohne Kohlensäure
Romerquelle – minerální voda perlivá / neperlivá
mineral water, still / sparkling water
Mineralwasser, mit / ohne Kohlensäure

Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero
Fanta - pomeranč, bílý hrozen

Fanta orange, white grape / Fanta Orange, Weiß Traube

0,2 l Sprite
0,25 l Kinley Tonic Water, Ginger Ale
0,25 l Cappy juice - bez alergenů

0,2 l

pomeranč, jablko, hruška, jahoda, multivitamin, černý rybíz
orange, apple, pear, strawberry, multivitamin, black currant
Orange, Apfel, Birne, Erdbeere, Multivitamin, Schwarze Johanisbeere
Ledový čaj Nestea - bez alergenů
vitao zelený čaj citrus
Ice tea Nestea green tea with citrus
Grüne Tea mit Zitrusfrücht

0,25 l Red Bull
0,75 l Karafa s vodou, citronem a mátou - bez alergenů
0,5 l
0,3 l
0,5 l
0,5 l

Water with lemon and mint / Wasser mit Zitrone und Minze
Bazén – Cappy juice/voda - bez alergenů
Točená malinovka / raspberry lemonade / Himbeerenlimonade
Točená malinovka / raspberry lemonade / Himbeerenlimonade
Domácí limonáda – dle denní nabídky - bez alergenů
Homemade lemonade according to daily offer
Hauslimonade nach Tage Angebot

33,69,37,37,37,39,39,-

38,-

65,39,59,23,39,59,-

NEALKOHOLICKÉ TEPLÉ NÁPOJE
HOT DRINKS / HEISSGETRÄNKE
0,2 l

0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,1 l
15 g

Čaj Ronnefeldt – černý, zelený, ovocný, mátový, jasmínový, heřmánkový
Tea Ronnefeldt – black, green, fruit, mint, jasmine, camomile
Tee Ronnefeldt – schwarz, grün, Früchte, Minze, Jasmin, Kamille
bez alergenů
Zázvorový odvar (čerstvý zázvor, med) - bez alergenů
Decoction of fresh ginger, honey
Ingwerabsud, Honig
Mátový odvar (čerstvá máta, med) - bez alergenů
Decoction of fresh mint, honey
Minzeabsud, Honig
Horká čokoláda / Hot chocolate / Heiße Schokolade
A 7 alergeny - mléko
Teplé/studené mléko / Hot or Cold milk / Warm oder Kalt Milch
A 7 alergeny - mléko
Med / Honey / Honig
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39,-

45,45,49,10,10,-

ALKOHOLICKÉ TEPLÉ NÁPOJE
ALCOHOLIC HOT DRINKS / ALKOHOLISCHE HEISSGETRÄNKE
0,2 l
0,2 l
0,2 l

Grog
Horká griotka / Hot cherry brandy / Heiß Kirschwasser
Svařené bílé / červené víno

45,45,50,-

Mulled white wine / red wine
Glühwein Weiß / Rot

NEALKOHOLICKÉ MÍCHANÉ NÁPOJE
MIXED SOFT DRINKS / ALKOHOLFREI COCKTAILS
Florida Cocktail

55,-

ananasový juice, limetový sirup, grenadine, soda, led
pineapple juice, lime syrup, grenadine, soda, ice
Ananassaft, Lime Sirup, Grenadine, Soda, Eis

Primadona

59,-

ananasový juice, pomerančový juice, limetkový sirup, grenadine, soda, led
pineapple juice, orange juice, lime syrup, granadine, soda, ice
Ananassaft, Orangesaft, Lime Sirup, Grenadine, Soda, Eis

ALKOHOLICKÉ MÍCHANÉ NÁPOJE
ALCOHOLIC COCKTAILS / ALKOHOLISCHE COCKTAILS
Martini Royale Bianco

85,-

Martini Bianco, Prosecco, limetka, led
Martini Bianco, Prosecco, lime, ice
Martini Bianco, Prosecco, Limette, Eis

Martini Royale Rossato

85,-

Martini Rossato, Prosecco, pomeranč, led
Martini Rossato, Prosecco, orange, ice
Martini Rossato, Prosecco, Orange, Eis

Finlandia Cocktail
Kokos & Cola, Limeta & Sprite, Brusinka & Zázvor, Černý rybíz & Jablko

Bacardi Cuba Libre

89,95,-

Bacardi Superior, Coca-Cola, limetkový sirup, limeta, led
Bacardi Superior, Coca-Cola, lime syrup, lime, ice
Bacardi Superior, Coca-Cola, lime Sirup, Limette, Eis

PIVO / DRAUGHT BEER / BIER VOM FASS
A 1 alergeny – obiloviny - ječmen

0,3 l
0,5 l
0,3 l
0,5 l
0,5 l
0,4 l

Pilsner Urquell 12º
Pilsner Urquell 12º
Gambrinus 11º Excelent
Gambrinus 11º Excelent
Velkopopovický Kozel Černý – lahvové / bottle / Flasche
Kingswood Cider – apple – lahvové / bottle / Flasche

26,40,24,36,28,45,-

NEALKOHOLICKÉ PIVO

NONALCOHOLIC DRAUGHT BEER / ALKOHOLFREIES BIER VOM FASS
A 1 alergeny – obiloviny - ječmen

0,3 l Birell
0,5 l Birell
0,33 l Birell Pomelo & Grep – lahvové / bottle / Flasche
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23,37,40,-

KÁVA / COFFEE / KAFFEE
A 7 alergeny - mléko

7g
7g
7g
14 g
7g
7g
7g
7g

Ristretto
Espresso malý šálek
Espresso Lungo velký šálek
Espresso Doppio dvojité espresso
Espresso Macchiato espresso v malém šálku s mléčnou emulzí
Espresso in a small cup with steamed milk
Espresso in einer kleinen Tasse mit Milchemulsion
Cappuccino espresso s mlékem a mléčnou emulzí
Espresso with milk and steamed milk
Espresso mit Milch und Milchemulsion
Caffé Latté Macchiato espresso s mlékem a mléčnou emulzí
Espresso in a small cup with steamed milk
Espresso in einer kleinen Tasse mit Milchemulsion

Caffé Latté Macchiato s příchutí – vanilka, karamel, čokoláda

37,37,37,69,42,45,49,55,-

Espresso in a small cup with steamed milk – vanilla, caramel,
or chocolate flavoured
Espresso in einer kleinen Tasse mit Milchemulsion – Vanille, Karamell
oder Schokolade Geschmack

7g
7g
7g
7g

7g

7g

1 ks

Turecká káva
Turkish coffee
Türkischer kaffee
Vídeňská káva espresso se šlehačkou
Viennese coffee espresso with whipped cream
Wiener Kaffee Espresso mit Schlagsahne
Frappe ledová káva s mlékem
Ice coffee with milk
Eiskaffe mit Milch
Ledová káva s dvěma kopečky vanilkové zmrzliny a šlehačkou
Ice coffee with two scoops of vanilla ice-cream and whipped cream
Eiskaffee mit Vanilleeis und Schlagsahne
A 1,6,7,8 alergeny – obiloviny obsahující lepek, sója, mléko, skořápkové plody
Café CAESAR ledová káva se zmrzlinou, šlehačkou a mandlovým likérem
Ice coffee with icecream, whipped cream and almond liqueur
Eiskaffee mit Vanilleeis, Schlagsahne und Mandel Likör
A 1,6,7,8 alergeny – obiloviny obsahující lepek, sója, mléko, skořápkové plody
Alžírská káva espresso s vaječným likérem a šlehačkou
Algerian Coffee espresso with whipped cream and eggnog
Algerischer Kaffee Espresso mit Schlagsahne und Eierlikör
A 3,6,7 alergeny – vejce, sója, mléko

Smetánka do kávy

37,45,49,69,-

75,-

59,-

6,-

Cream
Sahne

0,02 l Tatra mléko
25 g Šlehačka / whipped cream / Schlagsahne

6,10,-

K NÁPOJŮM NABÍZÍME / OTHER / ANDERE
100 g Domácí pražené mandle
Home roasted almonds / Zuhause gerösteten Mandeln
A 8 alergeny – skořápkové plody
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70,-

VÍNO / WINE / WEIN
vinařství Kubík, Velké Bílovice / Winery / Weinbau Kubík, Velké Bílovice
Bílé víno / White wine / Weißwein
A 12 alergeny – oxid siřičitý SO2

Rozlévané / Wine by the glass / Wein im Glas
0,1 l
0,2 l
0,2 l

Cuvée bílé / Cuvée white / Weißwein
Cuvée bílé / Cuvée white / Weißwein
Tramín červený, pozdní sběr / Red Traminer, dry / Traminer rot, trocken

25,45,89,-

Jakostní / Quality wine / Qualitätwein
0,75 l Rulandské šedé, suché / Pinot Gris / Rülander grau, dry / trocken
0,75 l
0,75 l

Víno s lehce květinovými tóny, harmonické a svěží.
Chardonnay, suché / dry / trocken
Víno zlatavé barvy, ve vůni s tóny žlutého melounu a tropického ovoce.
Chuť je svěží a harmonická.
Tramín červený, suché / Red Traminer / Traminer rot, dry / trocken
Víno zlatavé barvy, ve vůni s tóny koření a květů růže.
Chuť je plná, kulatá s nižším obsahem kyselin.

190,190,190,-

Jakostní přívlastková / Quality wine with atributes / Qualitätswein mit Prädikat
0,75 l Rulandské šedé, pozdní sběr, suché

320,-

Pinot Gris, late harvest, dry / Rülander grau, Spätlese, trocken
Víno zlatavé barvy, ve vůni s tóny pomerančové kůry a žlutého melounu.
Chuť je plná a šťavnatě ovocná. (Stříbrná medaile NSV, zlatá medaile Vinum
Juvenale)

0,75 l Tramín červený, pozdní sběr, polosuché
Red Traminer, late harvest, semidry / Traminer Rot, Spätlese, halbtrocken
Víno výrazně zlatavé barvy, ve vůni s tóny květu růže, liči a koření,
chuť je plná, nasládlá a lehce kořenitá.

0,75 l Pálava, výběr z hroznů, polosladké

320,-

360,-

Pálava, select grapes, semisweet / Auswahl der Trauben, halbsüß
Dobře pitelné, výrazně aromatické a sladší víno,
ve kterém můžete hledat tóny růží, zralého banánu a lehce i vanilky.
Víno je líbivé a mnohoslibné.

Růžové víno / Rosé wine / Roséwein
A 12 alergeny – oxid siřičitý SO2

Rozlévané / Wine by the glass / Wein im Glas
0,1 l
0,2 l

Zweigeltrebe rose
Zweigeltrebe rose

25,45,-

Jakostní přívlastková / Quality wine with atributes / Qualitätswein mit Prädikat
0,75 l Zweigeltrebe rosé, kabinetní, suché

220,-

Wine cabinet, dry / Kabinett Weine, trocken
Víno líbivě růžové barvy, ve vůni s tóny jahod a malin,
chuť je ovocná, suchá a osvěžující.

Červené víno / Red wine / Rotwein
A 12 alergeny – oxid siřičitý SO2

Rozlévané / Wine by the glass / Wein im Glas
0,1 l
0,2 l

Cuvée červené / Cuvée Red / Rot
Cuvée červené / Cuvée Red / Rot

25,45,-

Jakostní / Quality wine / Qualitätwein
0,75 l Zweigeltrebe, suché / dry / trocken
Víno tmavě granátové barvy s fialovými odlesky, vůně je příjemně ovocná.
Chuť je hladká s tóny sušeného ovoce.
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190,-

0,75 l Rulandské modré, suché / Pinot Blue, dry / Rülander Blau, trocken

220,-

Víno temně rubínové barvy, ve vůni s jemnými tóny červeného
peckového ovoce, chuť je harmonická, ovocná a jemná.

Jakostní přívlastková / Quality wine with atributes / Qualitätswein mit Prädikat
0,75 l Rulandské modré, pozdní sběr, suché

260,-

Pinot Blue, late harvest, dry / Rülander Blau, trocken, Spätlese
Víno rubínové barvy, ve vůni s tóny peckového ovoce. Chuť je kulatá,
harmonická, s jemnými tříslovinami a ovocně vanilkovými tóny.

0,75 l Cabernet Moravia, pozdní sběr, suché

330,-

late harvest, dry / trocken, Spätlese
Víno granátově rudé barvy, ve vůni s cabernetovými tóny a lehce
i černého rybízu a sušené papriky, v chuti plné, s jemnými tóniny.

Bílé víno – Chile / White wine – Chile / Weißwein – Chile
A 12 alergeny – oxid siřičitý SO2

0,75 l Santa Ema Sauvignon Blanc Select Terroir, suché, dry / trocken

270,-

Sauvignon Blanc z údolí Maipo je svěží a překvapivě šťavnatý,
má intenzivní aroma citrusových plodů a zelených jablek, v chuti najdeme tóny
tropického ovoce. (Zlatá medaile v soutěži Sauvignon Blanc na ProWein.)

Bílé víno – Francie / White wine – France / Weißwein – Frankreich
A 12 alergeny – oxid siřičitý SO2

0,75 l Macon Mancey odrůda Chardonnay

340,-

Víno zlatavě žluté barvy, uvolňuje vůni citrónů, akátů a bílých květů.

Růžové víno – Francie / Rosé wine – France / Roséwein – Frankreich
A 12 alergeny – oxid siřičitý SO2

0,75 l Cabernet d´Anjou, polosuché, odrůda Cabernet / semidry / halbtrocken 260,Vyvážené víno se zářivou barvou a nádechem do zlatova.
Chuť je jemně lahodná se vznešenou vůní malin a rybízu.

Červené víno – Chile / Red wine / Rotwein – Chile
A 12 alergeny – oxid siřičitý SO2

0,75 l Santa Ema Carmenére Select Terroir, suché / dry / trocken

270,-

Mladé, přesto však elegantní víno ze 100% odrůdy Carmenére.
Překvapí Vás intenzivním borůvkovým aroma s kouřovým nádechem
a šťavnatou ovocitou chutí.

Portské víno / Port wine / Portwein
0,1 l

A12 alergeny – oxid siřičitý SO2

Sandeman Ruby Porto dezertní červené víno

70,-

SEKT
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l

A 12 alergeny – oxid siřičitý SO2

Bohemia Sekt Demi, Brut
Martini Prosecco D.O.C., dry / trocken
Martini Asti
Martini Brut, Martini Rosso

320,350,370,450,-

ŠAMPAŇSKÉ – FRANCIE / CHAMPAGNE – FRANCE
A12 alergeny – oxid siřičitý SO2

0,75 l Moët & Chandon Brut Imperial
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1499,-

DESTILÁTY / SPIRITS / SPIRITOUSEN

Vodka - A 1 alergeny – obiloviny
0,04 l Finlandia vodka
0,04 l Finlandia ochucená – kokos, brusinka, limeta, černý rybíz

50,50,-

Bourbon, whisky - A 1 alergeny – obiloviny
0,04 l Tullamore Dew
0,04 l Jameson
0,04 l Johnnie Walker Red Label
0,04 l Jack Daniel’s
0,04 l Jack Daniel’s Honey

60,60,60,60,60,-

Koňak / Cognac - A 1 alergeny – obiloviny
0,04 l Metaxa *****
0,04 l Hennessy V. S.
0,04 l Armagnac 15letý

60,95,100,-

Ostatní destiláty / Other spirits / Andere Spiritousen
0,04 l R. Jelínek Slivovice, R. Jelínek Hruškovice Williams

60,-

Plum brandy / Sliwowitz (R. Jelínek)
Pear brandy Williams (R. Jelínek)

Rum
0,04 l Bacardi Superior
0,04 l Diplomatico Roserra Exclusiva 12letý / 12years old
0,04 l Zacapa Centario 23letý / 23years old

55,130,150,-

Tequila
0,04 l El Jimador Blanco, Reposado

65,-

Gin - A 1 alergeny – obiloviny
0,04 l Bombay Sapphire

55,-

LIKÉRY / LIQUEURS / LIKÖRE
A 1 alergeny – obiloviny

0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l

Griotte
Becherovka
Fernet Stock, Fernet Stock Citrus
Amaretto
Baileys
Jägermeister
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35,45,40,45,50,55,-

Kohoutkovou vodu nepodáváme.
Na stravenky vracíme do 5 Kč.
Platební karty akceptujeme od 300 Kč.
Spropitné není zahrnuto v cenách.
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického
výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
Smluvní ceny platné od června 2017.
Our guests receive a receipt from the electronic cash register.
Credit cards accepted over 300,- CZK.
Tips are not included in the prices.
Contractual prices are valid from June 2017.
Unsere Gäste erhalten eine Quittung von der elektronischen Registrierkasse.
Kreditkarten von 300,- CZK akzeptiert.
Vertragliche Preise sind gültig ab dem Juni 2017.
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PŘEDKRMY / APPETIZERS / VORSPEISEN
150 g Carpaccio z pečené červené řepy, mousse z kozího sýra,
opečené toasty
Carpaccio of roasted beetroot, goat cheese mousse, toasts
Carpaccio aus gerösteten Rüben, Ziegenkäse - Mousse,Toasts
A 1,6,7 alergeny – pšeničná mouka, sója, mléko

120 g Domácí tvarůžkový tatarák dle vlastní receptury, 4 ks topinek

115,-

119,-

Homemade tartar with Olomouc curd cheese, 4 slices of toast
Frisch gemischter Tatar Quargel, 4 Stück Gebratenes Brot
A 1,6,7,10 alergeny – pšeničná mouka, žitná mouka, sója, mléko, hořčice

200 g

80 g

100 g

Salátek Prosciutto Crudo

129,-

Salad Prosciutto Crudo
Mixed vegetable salad with rucola, dried tomato pesto, parma ham
and Gran Biraghi cheese rolls, a baguette of herbal butter
Salat Prosciutto Crudo
Gemischter Salat mit Rucola, Pesto aus getrockneten Tomaten, Schinken
und geriebene Grana Biraghi Baguette mit Kräuterbutter
A 1,6,7 alergeny – pšeničná mouka, sója, mléko

Tatarák z uzeného lososa provoněný čerstvým koprem,
opečené toasty

Smoked salmon tartare flavored with fresh dill served with crispy toast
Geräucherte Lachs-Tartar mit frischem Dill und Toastbrot
A 1,4,6,10 alergeny – pšeničná mouka, ryby, sója, hořčice
Tatarák z hovězí svíčkové, 4 ks topinek (není tepelně upraveno)
Beef tartare, 4 slices of fried bread (not heat treated)
Tatarbeefsteak, 4 Stück Gebratenes Brot (Nicht wärmebehandelt)
A 1,3,7,10 alergeny – pšeničná mouka, vejce, mléko, hořčice

139,-

185,-

POLÉVKY / SOUPS / SUPPEN
0,3 l

0,3 l

Silný hovězí vývar s masem, nudlemi a kořenovou zeleninou
Thick beef broth with meat, root vegetables and nobles
Thick Brühe aus Rindfleisch mit Wurzelgemüse und Nudeln
A 1,3,6,7,9 alergeny – pšeničná mouka, vejce, sója, mléko, celer

Rajčatový krém s bazalkou zdobený šlehačkou a krutony

45,-

55,-

Tomato cream with basil, whipped cream and croutons
Tomatencremesuppe mit Basilikum, Schlagsahne und Croutons
A 1,3,6,7,9 alergeny – pšeničná mouka, vejce, sója, mléko, celer

0,3 l

0,3 l

Olomoucká česnečka s tvarůžkem, šunkou a krutony

60,-

Olomouc garlic soup with Olomouc curd cheese, ham and bread croutons
Olmützer Knoblauchsuppe mit Olmützer Quargel, Schinken und geröstetem Brot
A 1,3,6,7,9 alergeny – pšeničná mouka, vejce, sója, mléko, celer

Batátový krém s chilli a rozmarýnem

65,-

Sweet potato cream with chilli and rosemary
Süßkartoffel Creme mit Chili und Rosmarin
A 1,3,6,7,9 alergeny – pšeničná mouka, vejce, sója, mléko, celer

HLAVNÍ JÍDLA / MAIN COURSES / HAUPTGERICHTE
200 g Hovězí steak z pravé svíčkové, smetanová omáčka z lišek,
steakové hranolky

390,-

Beef steak of the sirloin, mushrooms creamy sauce, steak frites
Lendenstück, Pilze Sahnige Sauce, Steak frites
A 1,3,6,7,9 alergeny – pšeničná mouka, vejce, sója, mléko, celer
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Gramáž masa je uvedena v syrovém stavu.

300 g Pečené kachní prso na másle a čerstvém tymiánu
350,s omáčkou s portským vínem Sandeman Ruby Porto, batátové pyré

200 g

Roasted duck breast on butter and fresh thyme with sauce with Sandeman
Ruby Porto wine, sweet potatoes puree
Geröstet Entenbrust auf Butter und frischen Thymian mit Sauce
mit Sandeman Ruby Porto Wein, Süßkartoffelpüree
A 1,3,6,7,9,12 alergeny – pšeničná mouka, vejce, sója, mléko, celer, SO2

Filírovaná panenská svíčková, pepřová omáčka,
restované brambory ve slupce

270,-

Filletted sirloin, pepper sauce, roasted potatoes in the skin
Geschnittene Roastbeef, Pfeffersauce, gebratene Kartoffeln in der Schale
A 1,3,6,7,9 alergeny – pšeničná mouka, vejce, sója, mléko, celer

150 g Filírovaná jelení svíčková, višňová omáčka s portským vínem
370,Sandeman Ruby Porto, šťouchané brambory s mrkví a jarní cibulkou
Deer medaillons, cherry sauce with Sandeman Ruby Porto wine,
mashed potatoes with carrots and spring onions
Hirschmedaillons, Kirschsauce mit Sandeman Ruby Porto Wein,
Kartoffelpüree mit Karotten und Schalotten
A 7,12 alergeny – mléko, SO2

150 g Filet z candáta na grilu, dýňové a celerové hranolky,
rukolový salát ochucený dresinkem z javorového sirupu

150 g

Grilled fillet of zander, pumpkin and celery frites, rucola salad,
maple syrup dressing
Zanderfilet auf dem Grill, Kürbis und Sellerie-Chips, Rucolasalat,
Dressing Ahornsirup
A 4,9 alergeny – ryby, celer

Kuřecí prso na grilu, houbové ragú ovoněné aperitivem,
zámecké brambory

Grilled chicken breast, mushroom ragout, chateau potatoes
Gegrillte Hähnchenbrust, Pilzragout, Schlosskartoffeln
A 1,3,6,7,9 alergeny – pšeničná mouka, vejce, sója, mléko, celer

350 g Lasagne s hovězím ragú, rajčaty a smetanou
sypané sýrem Gran Biraghi

280,-

190,-

150,-

Lasagna with beef ragout, tomatoes and cream, Gran Biraghi cheese
Lasagne mit Rindfleisch Ragout, Tomaten und Sahne, Gran Biraghi Käse
A 1,3,6,7,9 alergeny – pšeničná mouka, vejce, sója, mléko, celer

NOKY / GNOCCHI
350 g S pestem ze sušených rajčat s kuřecím masem,
sypané sýrem Gran Biraghi

150,-

Gnocchi with pesto of sun dried tomatoes with chicken, Gran Biraghi cheese
Gnocchi mit Pesto aus getrockneten Tomaten mit Huhn, Gran Biraghi Käse
A 1,3,6,7,9 alergeny – pšeničná mouka, vejce, sója, mléko, celer

350 g S rajčatovou omáčkou s olivami
a s grilovanými kousky norského lososa

160,-

Gnocchi with tomato sauce with olives
with grilled pieces of Norwegian salmon
Gnocchi mit Tomatensauce mit Oliven und mit gegrillten Lachsstücken
A 1,3,4,6,7,9 alergeny – pšeničná mouka, vejce, ryby, sója, mléko, celer

350 g Ve smetanové omáčce s listovým špenátem,
panenskou svíčkovou a česnekem, sypané sýrem Gran Biraghi

170,-

Gnocchi in cream sauce with spinach, virgin sirloin and garlic, Gran Biraghi cheese
Gnocchi in Sahnesauce mit Spinat, Lendenfilet und Knoblauch, Gran Biraghi Käse
A 1,3,6,7,9 alergeny – pšeničná mouka, vejce, sója, mléko, celer
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Gramáž masa je uvedena v syrovém stavu.

SALÁTY / SALADS / SALATE
150 g Míchaný zeleninový salát
Variace salátů, cherry rajčata, okurek, paprika, italský dresink

65,-

Mixed vegetable salad (mixed vegetable salad with cherry tomatoes,
cucumbers, peppers and Italian dressing)
Klassische gemischter Salat (Gemischter Salat mit Cherry-Tomaten,
Gurken, Paprika und Italian Dressing)
A 10 alergeny - hořčice

350 g Salát s kuřecím masem
145,Variace salátů, kuřecí maso, krutony, sýr Gran Biraghi, Caesar dresink
Salad with chicken (Mixed vegetable salad with chicken, croutons,
Gran Biraghi cheese and Caesar dressing)
Grüner Salat mit Hähnchen (Gemischter Salat mit Hähnchen, Croutons,
Gran Biraghi Käse und Caesar Dressing)
A 1,4,10 alergeny – pšeničná mouka, ryby, hořčice

350 g Salát s grilovaným hermelínem
Variace salátů, cherry rajčata, okurek, jogurtový dresink

155,-

Mixed vegetable salad with grilled Hermelin cheese, yogurt dressing
Gemischter Salat mit gegrilltem Hermelin Käse, Joghurtdressing
A 6,7 alergeny – sója, mléko

350 g

Salát s restovanými tygřími krevetami
Variace salátů, cherry rajčata, krevety, dresink z javorového sirupu

165,-

Mixed vegetable salad with roasted tiger shrimps, Maple syrup dressing
Gemischter Salat mit gegrillten Tigergarnelen, Dressing Ahornsirup
A 2 alergeny - korýši

350 g Salát s uzeným lososem
Variace salátů, cherry rajčata, okurek, jogurtový dresink

175,-

Mixed vegetable Salad with smoked salmon, yogurt dressing
Gemischter Salat mit geräuchertem Lachs, Joghurtdressing
A 4,6,7 alergeny – ryby, sója, mléko

350 g Salát s grilovaným kozím sýrem obaleným v anglické slanině
Variace salátů, cherry rajčata, rukola, italský dresink

180,-

Mixed vegetable salad with grilled goat cheese wrapped in bacon
Gemischter salat mit gegrilltem Ziegenkäse im Speckmantel
A 7,10 alergeny – mléko, hořčice

350 g

Salát s panenskou svíčkovou na grilu
Variace salátů, cherry rajčata, okurek, paprika, italský dresink

185,-

Mixed vegetable salad with grilled Virgin sirloin, Italian dressing
Gemischter Salat mit gegrilltem Lendenfilet, Italian Dressing
A 10 alergeny – hořčice

PRO VAŠE DĚTI / FOR YOU CHILDREN / FÜR IHRE KINDER
150 g Noky s mákem, cukrem a přepuštěným máslem
Gnocchi with poppy seeds, sugar and melted butter
Gnocchi mit Mohn, Zucker und Butter
A 1,7 alergeny – obiloviny obsahující lepek, mléko

100 g Přírodní kuřecí plátek, hranolky

99,-

119,-

Chicken fillet with butter, boiled potatoes
Hähnchenfilet mit Butter, Salzkartoffeln
A 7 alergeny – mléko

100 g Smažený kuřecí řízek, šťouchané brambory s mrkví a jarní cibulkou

125,-

Fried chicken steak, mashed potatoes with carrots and spring onions
Gebratenes Huhn Steak, Kartoffelpüree mit Karotten und Schalotten
A 1,3,7 alergeny – obiloviny obsahující lepek, vejce, mléko
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Gramáž masa je uvedena v syrovém stavu.

PŘÍLOHY / SIDE DISHES / BEILAGEN
200 g Hranolky / French fries / Pommes frites
1 ks Rozpékaná bageta s bylinkovým máslem

40,35,-

A 1,6,7 alergeny – obiloviny obsahující lepek, sója, mléko

1 ks Košík pečiva / Bread basket / Gebäckkorb
2 ks
50 g
50 g

A 1,6 alergeny – obiloviny obsahující lepek, sója
Opečený křupavý toast / Baked Toast
A 1,6 alergeny – obiloviny obsahující lepek, sója
Tatarská omáčka / Tartar sauce / Sauce Tartar
A 1,6,9,10 alergeny – obiloviny obsahující lepek, sója, celer, hořčice
Kečup / Ketchup

25,15,15,15,-

DEZERTY / DESSERTS
1 ks Čokoládový fondant zdobený šlehačkou

65,-

Chocolate fondant with whipped cream
Schokolade Fondant mit Schlagsahne
A 1,6,7 alergeny – obiloviny obsahující lepek, sója, mléko

1 ks PUNKY hračka s vanilkovou zmrzlinou

79,-

Punky toy with vanilla ice-cream
Punky Spielzeug mit Vanille Eiscreme
A 1,6,7,8 alergeny – obiloviny obsahující lepek, sója, mléko, skořápkové plody

150 g

Višňový pohár s mascarpone

85,-

Sour cherries with mascarpone
Sauerkirschen mit Mascarpone
A 6,7 alergeny – sója, mléko

300 g Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

89,-

Hot raspberries with vanilla ice-cream and whipped cream
Heiße Himbeeren mit Vanille Eiscreme und Slagsahne
A 1,6,7,8 alergeny – obiloviny obsahující lepek, sója, mléko, skořápkové plody

1 kop

Vanilková zmrzlina

20,-

Vanilla ice-cream
Eiscreme Vanille
A 1,6,7,8 alergeny – obiloviny obsahující lepek, sója, mléko, skořápkové plody

www.galeriecaesar.cz

Gramáž masa je uvedena v syrovém stavu.

PIZZA

standard grande
28 cm 35 cm

Panne al Aglio

těsto, olivový olej, rozmarýn, česnek

48,-

58,-

Dough, olive oil, garlic, rosemary
Teig, Oliveöl, Knoblauch, Rosmarin

A 1 alergeny – pšeničná mouka

Margherita

105,- 112,-

rajčatová směs, mozzarella, oregano
Tomato sauce, mozzarella, oregano
Tomatensauce, Mozzarella, Oregano

A 1,7 alergeny – pšeničná mouka, mléko

Vegetariana

rajčatová směs, mozzarella, rajčata, kukuřice, žampiony, olivy, oregano

119,- 129,-

Tomato sauce, mozzarella, tomatoes, sweet corn, olives, oregano
Tomatensauce, Mozzarella, Tomaten, Mais, Oliven, Oregano

A 1,7 alergeny – pšeničná mouka, mléko

Salami

115,- 130,-

rajčatová směs, mozzarella, salám, oregano
Tomato sauce, mozzarella, salami, oregano
Tomatensauce, Mozzarella, Salami, Oregano

A 1,7 alergeny – pšeničná mouka, mléko

Prosciutto

rajčatová směs, mozzarella, šunka, oregano

115,- 132,-

Tomato sauce, mozzarella, ham, oregano
Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Oregano

A 1,7 alergeny – pšeničná mouka, mléko

Napoletana

119,- 139,-

rajčatová směs, mozzarella, ančovičky, rajčata, peperoncini, oregano
Tomato sauce, mozzarella, anchovies, tomatoes, pepperoncini, oregano
Tomatensauce, Mozzarella, Anchovis, Tomaten, Peperoncini, Oregano

A 1,4,7 alergeny – pšeničná mouka, ryby, mléko

Pomodori Secchi

smetanový základ, mozzarella, sušená rajčata, oregano

119,- 139,-

Cream base, mozzarella, sun dried tomatoes, oregano
Cremegrundlage, Mozzarella, getrockneten Tomaten, Oregano

A 1,6,7 alergeny – pšeničná mouka, sója, mléko

Siciliana

125,- 145,-

rajčatová směs, mozzarella, salám, balkánská paprika, peperoncini, oregano
Tomato sauce, mozzarella, salami, Balkan peppers, pepperoncini, oregano
Tomatensaouce, Mozzarella, Salami, Balkan Paprika, Peperoncini, Oregano

A 1,7 alergeny – pšeničná mouka, mléko

Regina

rajčatová směs, mozzarella, šunka, žampiony, oregano

125,- 145,-

Tomato sauce, mozzarella, ham, champignons, oregano
Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Champignons, Oregano

A 1,7 alergeny – pšeničná mouka, mléko

O Sole mio

rajčatová směs, mozzarella, šunka, klobása, vejce, oregano

Tomato sauce, mozzarella, ham, sausage, egg, oregano
Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Trockenwurst, Ei, Oregano

A 1,3,7 alergeny – pšeničná mouka, vejce, mléko
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125,- 145,-

Fiorentina

rajčatová směs, mozzarella, šunka, salám, oregano

125,- 145,-

Tomato sauce, mozzarella, ham, salami, oregano
Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Salami, Oregano

A 1,7 alergeny – pšeničná mouka, mléko

Hawaii

rajčatová směs, mozzarella, šunka, ananas, oregano

135,- 155,-

Tomato sauce, mozzarella, ham, pineapple, oregano
Tomatensauce, Mozzarella, Shinken, Ananas, Oregano

A 1,7 alergeny – pšeničná mouka, mléko

Tintoretto

rajčatová směs, mozzarella, klobása, balkánská paprika, cibule, kukuřice,
oregano

135,- 155,-

Tomato sauce, mozzarella, sausage, Balkan pepper, onion, corn, oregano
Tomatensauce, Mozzarella,Wurst, Balkan Paprika, Zwiebeln, Mais, Oregano

A 1,7 alergeny – pšeničná mouka, mléko

Bacon

x

155,-

smetanový základ, anglická slanina, cibule, oregano (bez sýru)
Cream base, bacon, onion, oregano (without cheese)
Cremegrundlage, Speck, Zwiebel, Oregano (ohne Käse)

A 1,6,7 alergeny – pšeničná mouka, sója, mléko

Boscaiola

rajčatová směs, mozzarella, anglická slanina, salám, žampiony, rajčata,
paprika, česnek, oregano

137,- 165,-

Tomato sauce, mozzarella, bacon, salami, champignons, tomatoes, peppers, garlic, oregano
Tomatensauce, Mozzarella, Speck, Salami, Champignons,Tomaten, Paprika, Knoblauch,
Oregano

A 1,7 alergeny – pšeničná mouka, mléko

Spinaci

137,- 165,-

rajčatová směs, mozzarella, špenát, klobása, šunka, anglická slanina, vejce,
česnek, oregano

Tomato sauce, mozzarella, spinach, sausage, ham, bacon, egg, garlic, oregano
Tomatensauce, Mozzarella, Spinat, Wurst, Schinken, Speck, Ei, Knoblauch, Oregano

A 1,3,7 alergeny – pšeničná mouka, vejce, mléko

Tvarůžková / Olomouc curd cheese / Olomouc Quargel

rajčatová směs, mozzarella, šunka, anglická slanina, cibule, tvarůžky, oregano

137,- 165,-

Tomato sauce, mozzarella, ham, bacon, onion, Olomouc curd cheese, oregano
Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Speck, Zwiebel, Olomouc Quargel, Oregano

A 1,7 alergeny – pšeničná mouka, mléko

Bellini

137,- 165,-

rajčatová směs, mozzarella, ančovičky, olivy, paprika, oregano
Tomato sauce, mozzarella, Anchovies, olives, pepper, oregano
Tomatensauce, Mozzarella, Sardellen, Oliven, Paprika, Oregano

A 1,4,7 alergeny – pšeničná mouka, ryby, mléko

Quattro Formaggi

rajčatová směs, mozzarella, sýr Gran Biraghi, niva, hermelín,
balkánská paprika, oregano

139,- 167,-

Tomato sauce, mozzarella, Gran Biraghi cheese, blue cheese, Camembert,
Balkan pepper, oregano
Tomatensauce, Mozzarella, Gran Biraghi Käse, Blau- und Weißschinmmelkäse,
Balkan Paprika, Oregano

A 1,7 alergeny – pšeničná mouka, mléko

Caesar

rajčatová směs, mozzarella, šunka, kukuřice, rajčata, paprika, olivy, oregano
Tomato sauce, mozzarella, ham, sweet corn, tomatoes, pepper, olives, oregano
Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Mais, Tomaten, Paprika, Oliven, Oregano

A 1,7 alergeny – pšeničná mouka, mléko
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142,- 168,-

Appiani

smetanový základ, mozzarella, šunka, niva, pórek, oregano

145,- 168,-

Cream base, mozzarella, ham, Niva blue cheese, leek, oregano
Cremegrundlage, Mozzarella, Blauschimmelkäse, Lauch, Oregano

A 1,6,7 alergeny – pšeničná mouka, sója, mléko

Arcimboldo

145,- 175,-

smetanový základ, mozzarella, kuřecí maso, špenát, česnek, oregano
Cream base, mozzarella, chicken, spinach, garlic, oregano
Cremegrundlage, Mozzarella, Huhn, Spinat, Knoblauch, Oregano

A 1,6,7 alergeny – pšeničná mouka, sója, mléko

Vasari

smetanový základ, mozzarella, kuřecí maso, ananas, oregano

145,- 175,-

Cream base, mozzarella, chicken, pineapple, oregano
Cremegrundlage, Mozzarella, Huhn, Ananas, Oregano

A 1,6,7 alergeny – pšeničná mouka, sója, mléko

Prosciutto Crudo

149,- 179,-

rajčatová směs, mozzarella, sušená šunka, rukola, oregano
Tomato sauce, mozzarella, prosciutto crudo, rucola, oregano
Tomatensauce, Mozzarella, Parmaschinken, Rucola, oregano

A 1,7 alergeny – pšeničná mouka, mléko

Caprino

smetanový základ, mozzarella, kozí sýr, rukola

155,- 185,-

Cream base, goat cheese, rucola
Cremegrundlage, Ziegenkäse, Rauke

A 1,6,7 alergeny – pšeničná mouka, sója, mléko

S uzeným lososem a kukuřicí

157,- 187,-

smetanový základ, mozzarella, uzený losos, rajčata, kukuřice, oregano
Smoked salmon and corn / Räucherlachs und Mais
Cream base, smoked salmon, mozzarella, tomatoes, corn, oregano
Cremegrundlage, Räucherlachs, Mozzarella, Tomaten, Mais, Oregano

A 1,4,6,7 alergeny – pšeničná mouka, ryby, sója, mléko

Cuoco unico – pizza šéfkuchaře

159,- 189,-

smetanový základ, mozzarella, šunka, anglická slanina, sušená rajčata, kukuřice,
cibule, česnek, oregano

Cream base, mozzarella, ham, bacon, sun dried tomatoes, corn, onion, garlic, oregano
Cremegrundlage, Mozzarella, Schinken, getrockneten Tomaten, Mais, Zwiebel, Knoblauch,
oregano

A 1,6,7 alergeny – pšeničná mouka, sója, mléko
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Gramáž masa je uvedena v syrovém stavu.
Běžná doba přípravy jídel je 45 minut.
Teplá i studená jídla jsou určena k okamžité spotřebě.
Informace o obsažených alergenech žádejte u obsluhy.
Na stravenky vracíme do 5 Kč.
Platební karty akceptujeme od 300 Kč.
Spropitné není zahrnuto v cenách.
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
Smluvní ceny platné od června 2017.

Weight of the meat is set in a raw state.
Our guests receive a receipt from the electronic cash register.
Tips are not included in the prices.
Credit cards accepted over 300,- CZK.
Contractual prices are valid from June 2017.

Unsere Gäste erhalten eine Quittung von der elektronischen Registrierkasse.
Trinkgeld ist nicht in den Preisen enthalten.
Kreditkarten von 300,- CZK akzeptiert.
Vertragliche Preise sind gültig ab dem Juni 2017.
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