PŘEDKRMY . STARTERS
LOSOSOVÝ TATARÁK . SALMON TARTAR (A, B, D, C, G, K)
Lososový tataráček s avokádem a citrónovou majonézou

Salmon tartar with avocado and lemon mayonnaise
190,00
FENYKLOVÝ SALÁT . FENNEL SALAD (G)
Fenyklový salát s červenou řepou a pomeranči

Fennel salad with beetroot and oranges
190,00
MÍCHANÝ SALÁT . GREEN FIELD SALAD (G)
Míchaný zeleninový salát s cherry rajčátky a mozzarellou

Green field salad with cherry tomatoes and mozzarella
190,00

POLÉVKY . SOUPS
BRAMBORAČKA . POTATO SOUP (A, I)
Tradiční bramborová polévka s lesními
houbami

Traditional potato soup with forest
mushrooms

90,00
KUŘECÍ VÝVAR . CHICKEN BROTH (A, I)
Kuřecí vývar s masem a nudlemi

Chicken broth with meat and noodles
90,00

Ceny jsou uvedeny v CZK včetně DPH
Seznam alergenů s číselnými kódy je na vyžádání u obsluhy

All prices are in CZK including VAT
A list of allergens with numeric codes is available on request

VEGAN

VEGETARIAN
PORTOBELLO
BURGER (A, G, K, E)
PORTOBELLO
BURGER

ZELENINOVÝ KOLÁČ
VEGETABLE CAKE (A, G)
Zeleninový koláček v tomatové
omáčce

Zeleninový burger s kozím
sýrem a houbou portobello,
hranolky

Vegetable cake with tomato sauce
220,00

Vegetable burger with
goat cheese, portobello
mushroom and French
fries
220,00

HLAVNÍ CHODY . MAIN COURSES

VEPŘOVÝ T-BONE STEAK . PORK T-BONE STEAK (G, L)
Grilovaný vepřový T-bone steak s pečeným
bramborem a pepřovou omáčkou s kapkou
Metaxy

Grilled pork T-bone steak with baked potatoes and
creamy pepper sauce with a dash of Metaxa

RYBA . FISH

GRILOVANÝ CANDÁT . GRILLED ZANDER (A, C, G)
Grilovaný filet z candáta s okurkovým
gazpachem a rajčátky

Grilled zander fillet with cucumber gazpacho
and tomatoes

290,00

290,00

HOVĚZÍ LÍČKA . BEEF CHEEKS (G, I)
Pomalu dušená hovězí líčka s bramborovou kaší a omáčkou z
červeného vína

Slowly cooked beef cheeks with mashed potatoes and red
wine sauce
290,00

SIGNATURE
DISH

BBQ ŽEBÍRKA . BBQ RIBS (G, I)
Grilovaná vepřová žebírka s BBQ omáčkou

Grilled pork ribs with BBQ sauce
290,00
CAESAR SALÁT . CAESAR SALAD (B, D, G, J)
Originální Caesar salát s kuřecím masem

PEČENÁ KACHNA . ROASTED DUCK (A, C, G)
Pečená kachní prsa s červeným zelím,
bramborovým knedlíkem a omáčkou s
trochou tymiánu

Original Caesar salad with chicken meat

Roasted duck breast with red cabbage,
potato dumplings and thyme sauce

245,00

290,00
Ceny jsou uvedeny v CZK včetně DPH
Seznam alergenů s číselnými kódy je na vyžádání u obsluhy

All prices are in CZK including VAT
A list of allergens with numeric codes is available on request

BURGERY A SENDVIČE . BURGERS & SANDWICHES
JAZZ CLUB . JAZZ CLUB (A, C, E, G, J)

ZMĚŇTE SVOU PŘÍLOHU
CHANGE YOUR SIDE DISH

Sendvič s kuřecím masem, slaninou, vejcem, rajčetem a salátem
podávaný s hranolkami
Sandwich with chicken, bacon, egg, tomato and salad served with
French fries
280,00
HOVĚZÍ BURGER . BEEF BURGER (A, C, E, G, J)
Šťavnatý burger s karamelizovanou cibulkou, čedarem, grilovanou
slaninou podávaný s hranolkami
Juicy burger with caramelized onion, cheddar cheese, grilled
bacon served with French fries
310,00
BLT SENDVIČ . BLT SANDWICH (A, C, G, J)
Sendvič s křupavou slaninou, ledovým salátem a rajčetem
podávaný s hranolkami
Sandwich with crispy bacon, lettuce and tomato served with
French fries
220,00

CHUŤOVKY . FINGER FOOD
JARNÍ ZÁVITKY . SPRING ROLLS (A, I)
10 ks jarních závitků se sladkou chilli omáčkou
10 pcs spring rolls with sweet chilli sauce
180,00
BRAMBOROVÉ LUPÍNKY . POTATO CHIPS (A, C, E, F, G, H)
Domácí bramborové lupínky s dipy
Homemade potato chips with dips
140,00

Ceny jsou uvedeny v CZK včetně DPH
Seznam alergenů s číselnými kódy je na vyžádání u obsluhy

All prices are in CZK including VAT
A list of allergens with numeric codes is available on request

OR

DEZERTY . DESSERTS
DOMÁCÍ MRKVOVÝ DORT . HOMEMADE CARROT CAKE (A, C, E, F, G, H)
Mrkvový dortík podávaný s mrkvovým freshem a sýrem mascarpone

Carrot cake served with carrot fresh
and mascarpone cheese
160,00
DATLOVO-KARAMELOVÝ DORT . TOFFEE CAKE (A, C, F, G)
Datlovo-karamelový dortík servírovaný na rozpuštěné čokoládě

Toffee cake served with melted chocolate

160,00
JABLEČNÝ ŠTRÚDL . APPLE STRUDEL (A, C, H)
Jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou a
tyčinkou z listového těsta

Apple strudel with vanilla sauce and puffy
pastry
160,00

•

ALERGENY . ALLERGENS

Obiloviny obsahují lepek / glutinous corn • B. Korýši / crustaceans • C. Vejce / eggs
D. Ryby/fish • E. Arašídy / peanuts •F. Soja / soy • G. Mléko / milk • H. Skořápkové plody / edible nuts • I. Celer / celery
• J. Hořčice / mustard •K. Sezam / sesame • L. Oxid siřičitý a siřičitany / sulphite sulfur dioxide • M. Vlčí bob /
lupine • N. Měkkýši mollusks

Ceny jsou uvedeny v CZK včetně DPH
Seznam alergenů s číselnými kódy je na vyžádání u obsluhy

All prices are in CZK including VAT
A list of allergens with numeric codes is available on request

