
STARTERS AND SNACKS

Beef Carpaccio  |  229,–
tenké plátky hovězí svíčkové, 
jalapeño, parmézán, rukola, 
limeta
Roastbeef  |  219,–
do růžova pečený roastbeef, 
salsa Pico de Gallo, chipotle 
mayo
Guacamole
and nachos  |  179,–
kukuřičné nachos zapečené 
cheddarem, quacamole, salsa 
Pico de Gallo, jalapeño
Goat cheese  |  189,–
grilovaný kozí sýr, 
karamelizovaná cibule, rukola, 
medovo-citrónový dresing
Red beans soup  |  79,–
polévka z červených fazolí, 
cheddar, kukuřičné nachos
Chips  |  89,–
naše bramborové chipsy, 
bazalková mayo
Onion rings  |  89,–
naše cibulové kroužky, chipotle 
mayo

WINGS AND RIBS

Honey wings  | 229,-
kuřecí křidélka s medovou 
omáčkou a sezamem, mrkev, 
řapíkatý celer, blue cheese dip 
Buffalo wings  |  229,–
kuřecí křidélka s pikantní 
omáčkou, mrkev, řapíkatý 
celer, blue cheese dip
BBQ spare ribs  |  289,–
pomalu pečená vepřová 
žebírka s BBQ omáčkou, salát 
Coleslaw, naše hranolky

SANDWICHES AND BURGERS

Club sandwich  |  239,–
grilované kuřecí, slanina, vejce, 
rajče, ledový salát, bazalková 
mayo, naše hranolky
Egg and guacamole 
sandwich  |  219,–
guacamole, rajče, vejce, 
sezam, rukola, naše hranolky

Roastbeef sandwich  |  239,–
do růžova pečený roastbeef, 
nakládaný okurek,
karamelizovaná cibule, křenová 
mayo, naše hranolky
Bacon burger  |  259,–
hovězí maso, dvojitá porce 
slaniny, nakládaný okurek, 
rajče, ledový salát, BBQ 
omáčka, naše hranolky
Cheese burger  |  259,–
hovězí maso, dvojitá porce 
cheddaru, karamelizovaná 
cibule, rajče, ledový salát, 
bazalková mayo, naše hranolky 
Cowboy burger  |  259,–
hovězí maso, vejce, slanina, 
cheddar, jalapeño, nakládaný 
okurek, chipotle mayo, naše 
hranolky
Pulled pork burger  |  259,–
trhané vepřové maso, nakládaný 
okurek, červená cibule, křenová 
mayo, naše hranolky
Chicken burger  |  259,–
smažené kuřecí marinované v 
podmáslí, slanina, cheddar, 
rajče, ledový salát, chipotle 
mayo, naše hranolky
Goat cheese burger  |  259,–
grilovaný kozí sýr, karamelizovaná 
cibule, rajče, rukola, bazalková 
mayo, naše hranolky

STEAKS 
SPECIALS
Trhané vepřové maso  | 249,–
vejce, salát Coleslaw, BBQ 
omáčka, naše hranolky
Hovězí Flank steak  |  399,–
fazolové lusky se slaninou a 
česnekem, vejce, pepřová 
omáčka
Hovězí Flank steak  |  399,–
smetanové brambory, cibulové 
kroužky, BBQ omáčka
Vepřová panenka
plněná chorizem  |  299,–
smetanové brambory, pepřová 
omáčka
Kuřecí steak  |  249,–
batátové hranolky, salát 
Coleslaw, bazalková mayo

Smažené
kuřecí stripsy  |  239,–
marinované v podmáslí, 
smetanové brambory, salát 
Coleslaw, BBQ omáčka

SALADS

Caesar salad  |  229,–
grilované kuřecí, slanina, 
parmezán, římský salát, 
krutony, Caesar dresing
Goat cheese salad  |  239,–
grilovaný kozí sýr, avokádo, rajče, 
ledový salát, rukola, medovo-
citrónový dresing

KIDS

Smažené
kuřecí stripsy  |  149,–
smetanové brambory, 
bazalková mayo
Cheese burger  |  169,–
hovězí maso, cheddar, 
rajče, ledový salát, 
bazalková mayo, naše 
hranolky

SIDES AND SAUCES 

Naše hranolky  | 59,-
Naše hranolky
se slaninou, cheddarem 
a jalapeño 89,-
Batátové hranolky  |  89,-
Bylinková bageta  |  35,-
Salát Coleslaw  |  49,-
BBQ  |  39,-
Pepřová  |  39,-
Chipotle mayo  |  39,-
Bazalková mayo  |  39,-
Křenová mayo  |  39,-

SWEET

Double chocolate
brownies  |  139,-
vanilková zmrzlina, omáčka slaný 
karamel
Ice cream shakes  | 129,-
vanilkový, slaný karamel, 
jahodový

AND

M E N U

Provozni
Psací stroj

Provozni
Psací stroj



D R I N K S
Non

A L C O
0,33 l  Coca-Cola

Coca-Cola Zero                 
 Sprite, Fanta  |  49,–

0,25 l  Kinley Tonic  |  49,–
dle nabídky

0,25 l  Cappy  |  49,–
pomeranč, jablko, hruška

0,25 l  Natura  |  39,–
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

0,75 l  San Pelegrino  |  89,–
neperlivá, perlivá

0,50 l  Točená limonáda  |  39,–

0,30 l  Točená limonáda  |  26,–

0,75 l  Rychlé špunty  |  99,–

0,50 l  Džbánek 
točené vody  |  35,–
s mátou a citrónem 

1,00 l  Džbánek
točené vody  |  55,–
s mátou a citrónem 

0,37 l  Jarritos  |  62,–
(mexické limonády) dle nabídky

0,5 l  Dle nabídky  |  48,–
0,3 l  Dle nabídky  |  31,–
Corona  |  75,–
0,5 l  Krušovice  |  48,–
nealkoholické
0,3 l  Krušovice  |  31,–
nealkoholické

   0,4 l  Beránek dle nabídky  | 56,-  

Americká  |  79,–
Bezinková  |  79,–
Mango  |  79,–
Limetková s mátou  |  79,–

Hot Cappy  |  55,–
Espresso  |  55,–
Lungo  |  55,–
Turecká káva  |  55,–
Cappuccino  |  65,–
Latte macchiato  |  69,–
Vídeňská káva  |  65,–
Ledová káva  |  75,–
se zmrzlinou a šlehačkou
Příchuť do kávy  |  12,–
dle nabídky
Čaj  |  39,–
Čaj konvička  |  49,–
Svařené víno  |  59,–

APERITIV
Aperol Spritz  | 119,–
Hugo spritz  |  119,–
0,08 l  Cinzano  |  69,–
bianco, dry, rosso 
0,04 l  Campari bitter  | 69,–
0,1 l  Crodino  |  69,–
nealko

Perlivá vína
Bohemia sekt  |  289,–
dle nabídky 
Prosecco  |  349,–

0,04 l  

DESTIL ÁT Y  
Fernet Stock, Citrus  |  55,–
Becherovka, Lemond  | 55,–
Slivovice  |  55,–
Teguila silver  |  79,–
Teguila gold  |  79,–
Vodka Finlandia  |  59,–
Gin  |  69,–
Jägermeister  |  69,–

0,04 l  

dle nabídky

0,04 l

R U M
dle nabídky

Hot drinks



NABÍDKA
SPECIÁLNÍ




