snídaně

po–pá 8.00 – 10.00 hod, so–ne 9.30 – 11.30 hod

mimosa

85,-

prosecco, pomerančový džus

česnečka

69,-

vejce, brambory, chlebové krutony

hemenex

3 ks vejce, šunka, máslo, zelenina, řemeslný chleba

vejce benedikt

99,149,-

2 ks zastřená vejce, slanina, holandská omáčka,
baby špenát, anglický mu n

míchaná vejce

3ks vejce, máslo, zelenina, řemeslný chleba

vejce royale

99,159,-

2 ks zastřená vejce, uzený losos, holandská omáčka,
baby špenát, anglický mu n

snídaňový burger

149,-

vejce avokado ﬂorentine

169,-

sázené vejce, slanina, čedar, chipotle majonéza, brioška
2 ks zastřená vejce, mačkané avokádo, holandská omáčka,
baby špenát, anglický mu n

avo toast

159,-

lívance

149,-

2 ks zastřená vejce, mačkané avokádo, baby špenát,
cherry rajčata, semínka, granátové jablko, toast (+uzený losos 70,-)
3 ks lívance, ovocný rozvar, lískové ořechy,
banány, vanilkový creme fraiche

anglický mu

n

149,-

2 ks sázená vejce, čedar, slanina, majonéza, anglický mu n

míchaná vejce se slaninou, párky

165,-

3 ks vejce, 2 ks slanina, 2 ks párek, máslo, řemeslný chleba, hořčice

řeznické párky

2 ks řeznický párek, řemeslný chleba, hořčice, křen

89,-

polévky
česnečka

69,-

kulajda

75,-

vejce, brambory, chlebové krutony
zastřené vejce, houby, brambory, koprový olej

předkrmy / malá jídla
roastbeef

195,-

hovězí tatarák namíchaný hovězí tatarák, topinky 4 ks

219,-

zapečené hranolky s čedarem

149,-

zapečené hranolky s bbq masem

195,-

rozpečený čerstvý kravský sýr

175,-

do růžova pečený nízký roštěnec, česneková majonéza, náš toastový chléb

hranolky, jalapeňos, čedar, čedarová omáčka
hranolky, čedar, bbq trhané vepřové maso
farma Kejklíček, trhaný salátek, cibulová marmeláda, rozpečená bageta

pro děti
kuřecí řízek

70g, bramborová kaše

149,-

k pivu
na tenko krájený pečený bůček

119,-

škvarky se sádlem cibulka, kyselá okurka, řemeslný chleba

95,-

100 g, hořčice, křen, nakládané cibulky, kyselá okurka, řemeslný chleba

tvarůžkový tatarák jarní cibulka, topinky 4 ks

159,-

vepřové koleno na černém pivu

249,-

400g vykoštěné pečené vepř. koleno, hořčice, křen, řemeslný chleba

hlavní chody / saláty
kuřecí steak

249,-

kuřecí řízek / vepřový řízek z krkovice

225,-

smažený sýr (gouda)
vařené brambory ve slupce na másle s pažitkou, tatarská omáčka

219,-

vepřová kýta na smetaně

229,-

plněné bramborové knedlíky uzeným masem

229,-

caesar salát s kuřecími prsy

249,-

bbq vepřová žebra hořčice, coleslaw, řemeslný chleba

279,-

180 g kuřecí steak sous-vide, bramborová kaše, ragú z kapustiček se slaninou
150g vařené brambory na másle s pažitkou

200g, houskový knedlík

kysané zelí, smažená cibulka, škvarečky

římské listy salátu, parmezánové krutony, kuřecí prsa,
slanina, vejce, ančovičkový dresink

podáváme v našich máslových bulkách
s hranolkami, majonézou a salátem Coleslaw

burgery
cheeseburger

259,-

ledový salát, rajče, hovězí maso, dvojitý čedar,
červená cibule, kyselá okurka, čedarová omáčka

localis burger

259,-

chilli burger

259,-

ledový salát, rajče, hovězí maso, čedar, slanina,
červená cibule, kyselá okurka, majonéza, kečup
ledový salát, rajče, hovězí maso, slanina, vejce, jalapeňos, chipotle majonéza

bbq burger

259,-

ledový salát, rajče, bbq trhané vepřové maso,
červená cibule, kyselá okurka, česneková majonéza

portobello burger

259,-

bluecheese burger

269,-

portobello žampión, rukola, vejce, česneková majonéza

extra

ledový salát, rajče, hovězí maso, modrý sýr, slanina,
karamelizovaná cibule, medovo-limetková majonéza

hranolky
batátové hranolky
coleslaw
majonéza/kečup

55,75,45,25,-

sendviče

bezlepková bulka
slanina
hovězí maso
čedar

25,30,60,30,-

vejce

15,-

čedarová
omáčka 35,-

podáváme s hranolkami, majonézou a salátem Coleslaw

halloumi sendvič

258,-

club sendvič

258,-

roastbeef sendvič

268,-

ledový salát, grilovaná zelenina, sýr halloumi, česneková majonéza, batátové hranolky

ledový salát, rajče, kuřecí prsa, slanina, vejce, majonéza

ledový salát, rajče, roastbeef, červená cibule, kyselá okurka, česnek. majonéza

dezerty
lívance

149,-

3 ks lívance, ovocný rozvar, lískové ořechy, banány, vanilkový Creme Fraiche

...a nebo dle denní nabídky

pivo
pilsner urquell 0,5 l/0,3 l

57,-/39,-

jahodový kocour 0,5 l/0,3 l 65,-/45,birell světlý 0,33 l

39,-

birell pomelo-grep 0,33 l

39,-

strongbow cider 0,4 l

45,-

aperitiv

0,02 l

aperol

29,-

whisky

0,02 l

jameson

spritz,
míchané drinky
aperol spritz

105,-

hugo spritz

105,-

cuba libre

105,-

gin tonic

105,-

beefeater pink tonic

115,-

tequilla sunrise

115,-

sex on the beach

115,-

35,-

mojito

119,-

jack daniels

39,-

virgin mojito

89,-

jack daniels honey

39,-

mimosa

85,-

talisker 10yo

79,-

destiláty

0,02 l

žufánek slivovice

69,-

baron malina

49,-

baron hruška

49,-

rum

0,02 l

havana club 3 aňos

35,-

legendario elixír de cuba

45,-

ron zacapa centenario

79,-

diplomático

59,-

tatranský čaj 52%

45,-

captain morgan

29,-

tatranský čaj kokos 22%

39,-

bartida tuzemák

29,-

absolut vodka

29,-

gin

0,02 l

becherovka

29,-

el jimador blanco

39,-

el jimador reposado

39,-

tanqueray

39,-

beefeater

35,-

beefeater pink

35,-

bartida zelená

25,-

hendrix

60,-

bartida griotka

25,-

bombay

39,-

jagermeister

35,-

káva

teplé nápoje

espresso/lungo

54,-

čaj z čerstvé máty

69,-

cappuccino
doppio
ﬂat white
ledová káva

69,75,79,69,-

čaj earl grey
čaj ovocný

59,59,-

espresso tonic

79,-

čaj šípkový s ibiškem
čaj vervenia – meduňkový
čaj rooibos
čaj heřmánek
čaj asijský zelený

59,59,59,59,59,-

med
svařené červené víno

15,89,-

+ zmrzlina
+ šlehačka

35,25,-

víno

nealko
limonáda 0,4 / 1 l
bezová, malina, mango

69,-

bio jablečný mošt 0,25 l

55-

pomerančový džus 0,25 l

55,-

grepový džus 0,25 l

65,-

mattoni neperlivá 0,33 l

39,-

mattoni jemná 0,33 l

39,-

Frankovka rosé

0,1 l / 0,7 l

48,- / 350,-

Vinařství F. Mádl, Velké Bílovice, kabinetní, suché/dr

kinley tonic 0,25 l

45,-

kinley tonic zázvor 0,25 l

45,-

kinley tonic pink 0,25 l

45,-

coca-cola / zero 0,33 l

49,-

red bull 0,25 l

65,-

kohoutková voda 0,3 l

15,-

soda 0,3 l

20,-

Merlot IGT

35,-

Vinařství Borga, Itálie, oblast Veneto, červené, suché

Primitivo
60,- / 430,del Salento IGP „125“

Vinařství Feudi Salentini, Itálie, oblast Puglie, suché

Pinot Grigio IGT

35,-

Verduzzo Friulano IGT

35,-

Vinařství Borga, Itálie, oblast Veneto, suché

Vinařství Borga, Itálie, oblast Veneto, polosladké

Prosecco Treviso
frizzante DOC

65,- / 410,-

Veltlínské zelené

55,- / 390,-

Vinařství Borga, oblast Veneto, suché

Vinařství Michlovský, Sedlec, 2017 pozdní sběr, suché

Ryzlink rýnský

53,- / 380,-

Chardonnay

55,- / 390,-

Vinařství Thaya, Hranice, pozdní sběr, polosuché

Vinařství Michlovský, Novosedly, 2018 pozdní sběr, suché

