Předkrmy
Caprese
/mozzarella, rajčata, bazalka, olivový olej/ (7)

Carpaccio
/marinovaná hovězí svíčková, ol.olej, hobliny parmazánu, rukola,
řapíkatý celer/ (1,7)

Restovaná kachní játra

119,-

/kachní játra, rukola, cibule, olivový olej/

Krevety na česneku a rajčatech
/krevety, petržel, listy salátu, citrón/ (2)

K předkrmům podáváme bagetu (1)

149,-

Polévky
Masový vývar

39,-

/kuřecí vývar se zeleninou, masem a nudlemi/ (1,3,9)

Česneková polévka – gratinovaná

65,-

/vývar, česnek, brambory, slanina, vejce/ (3)

Žampionová polévka

49,-

/smetana, žampiony, chips z parmské šunky/ (1,7)

Rybí polévka

129,-

/losos, treska, rajčata, krevety, mušle, česnek, ol.olej,
kořenová zelenina/ (2,9,14)

K polévkám podáváme bagetu (1)

Saláty
Zeleninový salát s balkánským sýrem

79,-

/křehké listové saláty, rajčata, okurky, paprika, cibule,
balkánský sýr, sladkokyselá zálivka/ (7)

Salát „ala Chef“ s vepřovou panenkou

179,-

/křehké listové saláty, olivy, okurky, rajčata, cibule, mrkev,
paprika, kapary, olivový olej, balsamico, grilované kousky
vepřové panenky/

Řecký salát

129,-

/křehké listové saláty, olivy, okurky, rajčata, cibule,
paprika, balkánský sýr, česnek, balsamico, ol. olej/ (7)

Kuřecí salát

159,-

/křehké listové saláty, olivy, okurky, rajčata, cibule, mrkev,
paprika, slanina, grilované kuřecí kousky, krutónky, jogurtová
zálivka s koprem/ (7,9)

Salát Pyramida /2 osoby/
/křehké listové saláty, olivy, okurky, rajčata, cibule, mrkev,
paprika, grilované kousky lososa, krevety, parmská šunka,
česnekové bruschettky, ol. olej, citron, balsamico/ (1,2,4,7)

349,-

Masové pokrmy
Drůbeží maso
Pikantní kuřecí směs se žampiony

169,-

/kuřecí prsa, žampiony, cibule, chilli, pórek, smetana, víno,
grilovaná zelenina/ (1,7)

Kuřecí prsíčka se šunkou a mozzarellou

169,-

/kuřecí prsa, šunka, mozzarella, víno, grilovaná zelenina/ (1,7)

Kuřecí prsa na grilu

159,-

/kuřecí prsa na grilu, bylinkové máslo, grilovaná zelenina/ (1,7)

Vepřové maso
Steak z vepřové pečeně se žampiony

159,-

/vepřový plátek, žampionové ragú, grilovaná zelenina/ (1,7)

Filírovaná vepřová panenka plněná listovým
špenátem

229,-

/vepřová panenka, listový špenát, grilovaná zelenina/ (1)

Medailonky z vepřové panenky na grilu

209,-

/vepřová panenka na grilu, bylinkové máslo, grilovaná zelenina/ (1,7)

Medailonky z vepřové panenky s parmskou šunkou
a mozzarellou

229,-

/vepřová panenka, parmská šunka, mozzarella, grilovaná zelnina/ (1,7)

Hovězí maso
Rumpsteak na grilu
/roštěnec na grilu, bylinkové máslo, grilovaná zelenina/ (1,7)

Biftek „Pyramida“
/hovězí svíčková s kachními játry, slanina, grilovaná zelenina/

Biftek se zeleným pepřem
/hovězí svíčková, zelený pepř, smetana, hořčice, máslo,
grilovaná zelenina/ (1,7,10)
Ke steakům možnost omáčky dle vlastního výběru.

299,-

Masové speciality
Mix-grill

319,-

/drůbeží, hovězí, vepřové maso na grilu, bylinkové máslo,
grilovaná zelenina/ (1,7)

Ryby
Steak z tuňáka
/tuňák žlutoploutvý, grilovaná zelenina/ (4)

Losos na grilu

289,-

/norský losos na grilu, grilovaná zelenina/ (4)

Candát na grilu
/candát, máslo, grilovaná zelenina/ (4,7)

Pstruh na másle

199,-

/pstruh, máslo, grilovaná zelenina/ (4,7)

Pražma královská
/pražma královská, grilovaná zelenina/ (4)

319,-

Těstoviny
Pasta Fresca „al dente“ - připravujeme pouze
na panenském olivovém oleji

Spaghe i
Aglio-Olio e Peperoncino (1,3,7)

119,-

/ol. olej, extra virgin, česnek, chilli, petržel, parmazán/

Bolognese (1,3,7,9)

139,-

/boloňská masová omáčka, rajčata, parmazán/

Fe uccine
ala Chef (1,3,7)

169,-

/kuřecí nudličky, rajčata, česnek, smetana, petržel, cognac, parmazán/

Fettuccine s vepřovou panenkou, sušenými rajčaty
a bazalkou (1,3,7)

189,-

/vepřová panenka, slanina, česnek, bazalka, parmazán/

Domácí těstoviny dle nabídky
Gnocchi
Bramborové gnocchi s kuřecím masem a špenátem
ve smetanové omáčce zapečené s mozzarellou (1,3,7)
/gorgonzola, parmazán/

165,-

Pizza (1,7)
Průměr pizzy je 30 cm

Pizza s sebou /obal krabice/
Margherita

119,-

/čerstvá rajčata, bazalka, mozzarella/

Salami

129,-

/rajčata, sýr, salám/

Prosciutto e Funghi

139,-

/rajčata, sýr, šunka, žampiony/

Hawai

145,-

/rajčata, sýr, ananas, šunka/

Al tonno (4)

159,-

/rajčata, sýr, tuňák, cibule, olivy/

Speciale

179,-

/rajčata, sýr, šunka, salám, artyčoky, žampiony, olivy, cibule/

Monte Negro

189,-

/rajčata, sýr, parmská šunka, slanina, mozzarella, bazalka/

Quattro Formaggi
/rajčata, sýr, čtyři druhy sýra/

169,-

Přílohy
Vařený brambor
Pečený brambor s rozmarýnem
Hranolky
Krokety (1)
Pečená brambora s bylinkovým dipem (7)
Americké brambory
Rýže
Bramborové gnocchi (1)
Houskový knedlík (1,3,7)
Bramborový knedlík (1,3,7)
Listový špenát
Pizza chléb (1,7)
/česnek, oregáno, sýr/
Topinky
Grilovaná zelenina
Kečup
Tatarská omáčka

45,45,49,-

39,39,55,-

Deze y
Vanilková zmrzlina s horkými malinami (7)

69,-

Míchaný zmrzlinový pohár (7)

79,-

/míchaná zmrzlina, ovocný mix, šlehačka/

Palačinky se zmrzlinou a ovocem 2ks (1,7)

99,-

/vanilková zmrzlina, ovocný mix, šlehačka/

Palačinky s čokoládou 2ks (1,7)

89,-

/palačinka přelitá čokoládou, šlehačka/

Tiramisu (7)

69,-

Tvarohové knedlíčky s marcipánem a borůvkovou
omáčkou /máslo, cukr, šlehačka, borůvková omáčka/ (1,7)

119,-

Nealkoholické nápoje
0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,75 l
0,33 l
0,75 l
0,33 l
0,33 l
0,25 l
0,75 l
0,25 l

Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola ZERO
Fanta
Sprite
Aquila čaj /broskev, citrón, zelený/
Schweppes tonic /water, ginger, bitter lemon/
Mattoni /perlivá, jemná/
Mattoni /perlivá/
Aquila neperlivá
Aquila neperlivá
Kofola
Vinea
San Pelegrino
San Pelegrino
Red Bull

35,35,35,35,35,35,35,29,59,29,59,35,35,39,85,59,-

Granini
0,2 l Pomeranč
0,2 l Jablko
0,2 l Rybíz
0,2 l Grep
0,2 l Multivitamin
0,2 l Jahoda
0,2 l Ananas
0,2 l Hruška
0,2 l Broskev
0,2 l Banán
0,2 l Rajčatová šťáva - Rauch

35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,-

Teplé nápoje
Káva, čaj – Filicori Zecchini
Espresso /malé espresso/
Espresso /velké espresso/
Cappuccino (7)
Latte Macchiato (7)
Vídeňská káva /velké espresso se šlehačkou/ (7)
Alžírská káva /velké espresso s vaj. likérem a šlehačkou/ (3,7)
Horká čokoláda (7)
Turecká káva

39,39,45,49,45,64,49,29,-

Teplé nápoje
Ledová káva /zmrzlina, šlehačka/ (7)
Čaj Filicori /dle nabídky/
Čaj z čerstvé máty
Grog /5cl rumu/

65,38,59,39,-

Pivo
Točené
0,5l Plzeňský Prazdroj 12° (1)
0,3l Plzeňský Prazdroj 12° (1)

45,29,-

0,5l Gambrinus 10° (1)
0,3l Gambrinus 10° (1)

35,29,-

0,5l Radegast Birell – nealko (1)
0,3l Radegast Birell – nealko (1)

35,29,-

Aperitivy
1 dcl Cinzano Bianco
1 dcl Martini Rosso
1 dcl Martini Extra Dry
5 cl Campari

50,50,50,59,-

Likéry & Destiláty
4 cl Amaretto
4 cl Griotte
4 cl Vaječný likér (3,7)
4 cl Baileys (7)
4 cl Gin Beefeater

35,35,35,49,49,-

4 cl Peach vodka
4 cl Finlandia vodka
4 cl Stolichnaya vodka
4 cl Ruský Standard vodka

45,49,55,69,-

4 cl Becherovka, Lemond
4 cl Jägermeister
4 cl Berentzen – Saurer Apfel

45,59,39,-

Likéry & Destiláty
4 cl Pepermint
4 cl Fernet stock, citrus
4 cl Slivovice R. Jelínek
4 cl Hruškovice R. Jelínek
4 cl Tequila Silver, Gold
4 cl Havana Club /světlý rum/
4 cl Havana Club /tmavý rum/
4 cl Božkov rum
4 cl Grappa

35,39,59,59,69,50,58,39,45,-

Bourbon , Whiskey
4 cl Jack Daniel´s
4 cl Jim Beam
4 cl Jim Beam Black

69,59,75,-

Sc ch Whiskey
4 cl Ballantines
4 cl J. Walker Red Label
4 cl J. Walker Black Label
4 cl Chivas Regal

59,59,99,109,-

Irish Whiskey
4 cl Jameson
4 cl Tullamore Dew

59,59,-

Cognac & Brandy
4 cl Martel VS
4 cl Remy Martin VSOP
4 cl Metaxa *****
4 cl Metaxa *******

100,145,49,85,-

Coctail alko
CUBA LIBRE
/rum tmavý - Havana, Coca-Cola, limetka, kostky ledu/

125,-

PIŇA COLADA
/rum světlý – Havana, ananas. šťáva, kokosový sirup,
smetana, drcený led/ (7)

139,-

MOJITO
/rum světlý – Havana, limetka, máta, třtinový cukr,
soda, ledová tříšť/

129,-

Coctail nealko
NEALKO MOJITO
/limetka, máta, třtinový cukr, soda, ledová tříšť/

85,-

NEALKO PIŇA COLADA
/ananasová štáva, kokosový sirup, smetana, drcený led/ (7)

85,-
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OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK
pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich

KORÝŠI
a výrobky z nich

VEJCE
a výrobky z nich

RYBY
a výrobky z nich

PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)
a výrobky z nich

SÓJOVÉ BOBY (SÓJA)
a výrobky z nich

MLÉKO
a výrobky z něj

SKOŘÁPKOVÉ PLODY
mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy,
para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich

CELER
a výrobky z něj

HOŘČICE
a výrobky z ní

SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM)
a výrobky z nich

OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO
2

VLČÍ BOB (LUPINA)
a výrobky z něj

MĚKKÝŠI
a výrobky z nich

