SPECIÁLNÍ NABÍDKA
&
DÝNĚ
0,4l

Krém z pečené dýně
s karamelizovanými dýňovými semínky, zakysanou smetanou
a dýňovým olejem

300 g

Dýňové risotto s kuřecím masem
italské dýňové risotto s filírovanými kuřecími prsíčky (100g)
rukolou, dýňovým olejem a hoblinami parmezánu

300 g

Dýňové risotto s kozím sýrem (vege)
italské dýňové risotto s rukolou, dýňovým olejem a kozím sýrem

180 g

Dlouze pečená vepřová líčka v silné šťávě
podávaná na pyré z pečené dýně a brambor, zdobená smaženou cibulí

150 g

Tvarůžkový tatarák
namíchaný tvarůžkový tatarák podávaný s červenou cibulí a dvěma
topinkami (topinky Vám připravíme smažené, nebo nasucho)

130g

Sekaný veganský steak
na pečených baby bramborách s tymiánem a grilovanou zeleninou,
avokádový dip

Pečená čokoláda s likérem „Cointreau“
podávaná s vanilkovou zmrzlinou a ovocem

SPECIÁLNÍ NABÍDKA OVOCNÝCH ČAJŮ

Levandule s aloe vera
s čerstvým pomerančem a medem

Lesní směs
s kousky ovoce a medem

Brusinkový
s kousky ovoce a medem

Ananas s kokosem

s čerstvým pomerančem a medem

Rakytníkový
s čerstvou mátou, pomerančem a medem

Zázvorový
s čerstvým zázvorem, zázvorovým sirupem, pomerančem, a medem

Černý bez mandarinka

s čerstvým pomerančem a medem

DOMÁCÍ LIMONÁDY
1L

Malinová limonáda
soda, třtinový cukr, maliny, máta, malinový sirup

1L

Grepová limonáda
soda, třtinový cukr, červený grep, máta, citrónový sirup, led

1L

Zázvorovo-limetková
soda, třtinový cukr, domácí zázvorový sirup bez konzervantů,
limetky, led

1L

Bezinkovo-zázvorová limonáda s meduňkou
soda, bezinkový sirup, zázvor, třtinový cukr, meduňka, led

ZDRAVÉ NÍZKOENERGETICKÉ LIMONÁDY
ze šťáv lisovaných za studena, slazených fruktózou a sukralózou
1L

Ananas s kokosem

soda, šťáva z ananasu, kokos, ananas, led
1L

Aloe vera s angreštem
soda, šťáva z aloe vera a angreštu, pomeranč, led

1L

Rakytníková s mátou
soda, šťáva z rakytníku, máta, led

PŘÍRODNÍ LIMONÁDY
s vysokým podílem kvalitních čajů a ovocných šťáv, bez éček
0,33

MATCHBATA

0,33

ROOIBATA

jablečná a limetová šťáva s japonským čajem matcha
jablečná šťáva, čaj rooibos, citronová šťáva

0,33

YERBATA

citronová šťáva, čaj maté (cesmína paraguayská), karamel, cukr

0,33

YERBATA POMEGRANATE

šťáva z granátového jablka, citronová šťáva, čaj maté, černá mrkev, cukr

STUDENÉ PŘEDKRMY
& MALÁ JÍDLA K VÍNU A PIVU
150 g

Caprese
mozzarella s marinovanými rajčaty v olivovém oleji, bazalkovým
pestem, bageta

120 g

Grilovaný hermelín
grilovaný hermelín s barevným pepřem a brusinkami,
bageta, mix salát

100 g

Tatarský biftek,
2 ks topinka s česnekem, křepelčí vejce, cibulka

150 g

Club sandwich
sandwich s grilovanou vepřovou panenkou, anglickou slaninou,
salátem a sázeným vejcem, mix salát

200 g

Teplé bramborové chipsy
čerstvě smažené bramborové chipsy s ďábelským dipem

100g

Grilované tygří krevety s bylinkami
na olivovém oleji, česneková bageta

BURGERY
180g

Beef Burger „Nelli“
sekaný hovězí steak v domácí bulce s křupavou slaninou, čedarovou
salsou, salátem, sázeným vejcem, karamelizovanou cibulkou,
rukolou a bylinkovou majonézou, tatarka, steakové hranolky

130g

Vege Burger
sekaný veganský steak v domácí bulce se smaženou cibulí,
čedarovou salsou, camembertem, salátem, karamelizovanou cibulkou,
rukolou a bylinkovou majonézou, tatarka, steakové hranolky
Při poloviční porci si vyhrazujeme účtovat 70% z ceny jídla. Hmotnost masa a příloh je
uváděná v syrovém stavu. Jídelní lístek s výpisem alergenů vám předloží na vyžádání
obsluha restaurace.

POLÉVKY
0,4 l

Česnekačka s tvarůžky

šunkou, žloutkem a chlebovými krutony
0,4 l

Slezská česnekačka velká

se šunkou, sýrem, žloutkem a chlebovými krutony
0,2 l

Slezská česnekačka malá

se šunkou, sýrem a chlebovými krutony
0,4 l

Drůbeží vývar velký
s nudlemi, zeleninou a kousky drůbežího masa

0,2 l

Drůbeží vývar malý
s nudlemi, zeleninou a kousky drůbežího masa

0,4 l

Rajčatový krém s mozzarellou velký
s krutony a smetanovou čepičkou

0,2 l

Rajčatový krém s mozzarellou malý
s krutony a smetanovou čepičkou

PRO NAŠE NEJMENŠÍ
50 g

„Mickey Mouse“
smažený kuřecí řízek, hranolky, kečup

50 g

„Donaldino“
přírodní kuřecí řízek, hranolky, kečup

50 g

„Nemo“
smažený sýr, hranolky, kečup

Při poloviční porci si vyhrazujeme účtovat 70% z ceny jídla. Hmotnost masa a příloh je
uváděná v syrovém stavu. Jídelní lístek s výpisem alergenů vám předloží na vyžádání
obsluha restaurace.

RYBY
150 g

Losos s červenou řepou

grilované filé z lososa podávané s pečenou červenou řepou,
šťouchaným bramborem a zakysanou smetanou,
mix salát s dressingem
150 g

Losos /Candát na baby bramborách *
grilované filé na pečených baby bramborách s grilovanou zeleninou,
cherry rajčaty a domácím bazalkovým pestem, mix salát s dressingem
(losos 229,-/candát 219,-) *

150 g

Candát na risottu
grilované filé candáta na tomatovém risottu s cherry rajčaty,
rukolou a mandlemi

150 g

Candát /Losos na grilu *
grilované filé lososa nebo candáta bez přílohy
(losos 169,-/candát 159,-) *

MINUTKY KLASIK
400 g

(1 dkg nad váhu, 9 Kč doblok)

Pikantule
směs kuřecího masa, amerických brambor ve smetanové omáčce
s česnekem, zapečená se sýrem

350 g

Plněný bramborák
směsí kuřecího masa (150g), cibule, česneku, žampiónů a sýru,
mix salát s dressingem

150 g

Grilované medailonky z vepřové panenky
na houbové omáčce se smetanou a domácími bramboráčky

180 g

Pastýřská směs
nudličky z hovězího rump steaku, vepřové panenky,
anglické slaniny, cibule a česneku s omáčkou demi glace,
mix salát s dressingem
Při poloviční porci si vyhrazujeme účtovat 70% z ceny jídla. Hmotnost masa a příloh je
uváděná v syrovém stavu. Jídelní lístek s výpisem alergenů vám předloží na vyžádání
obsluha restaurace.

TĚSTOVINY & RIZOTA & QUESADILLA
300 g

Gnocchi „Pesto“
s domácím bazalkovým pestem, kešu oříšky, sušenými rajčaty,
žampióny, rukolou a hoblinami parmezánu

300 g

Penne „Quattro Formaggi“
s kuřecím masem v omáčce ze čtyř druhů sýrů
zapékané sýrem /možná vege varianta bez masa

300 g

Gnocchi „Spinaci“
s kuřecím masem, listovým špenátem a smetanou,
zapékané sýrem /možná vege varianta bez masa

300 g

Risotto „ Scampi“
grilované loupané krevety (100g) na italském krémovém risottu s
rukolou a parmezánem

300 g

Italské parmazánové rizoto s kuřecím masem
krémové rizoto s grilovanými kuřecími prsíčky (100g)
rukolou a parmezánem

300 g

Italské parmazánové rizoto „Vege“
krémové rizoto s parmezánem*, grilovanou zeleninou a rukolou

250g

Quesadilla Chicken
grilovaná velká pšeničná tortilla, plněná smaženými kuřecími stripsy
(150g) grilovanou zeleninou, rukolou a čedarovou salsou,
podávaná s barbecue omáčkou a mix salátem

250g

Quesadilla „Halloumi“
grilovaná velká pšeničná tortilla, plněná grilovaným sýrem halloumi
(120g) grilovanou zeleninou, rukolou a čedarovou salsou,
podávaná s barbecue omáčkou a mix salátem

* sýr parmazánového typu, Gran Moravia
Při poloviční porci si vyhrazujeme účtovat 70% z ceny jídla. Hmotnost masa a příloh je
uváděná
v syrovém stavu.
Jídelní lístek s výpisem alergenů vám předloží na vyžádání
SMAŽENÁ
KLASIKA
obsluha restaurace.

SMAŽENÁ KLASIKA
podáváme s malým mix salátem
180 g

Kuřecí rarášky
kuřecí špalíčky smažené v pikantním pivním těstíčku

150 g

Smažený sýr gouda
sýr gouda smažený v trojobalu

150 g

Smažený sýrový mix
niva, gouda, camembert

150 g

Smažené vepřové řízečky
z vepřové panenky

250 g

Smažený vepřový řízek XXL

vepřová kotleta z plemene „Duroc“ smažená v trojobalu

STEAKY
250 g

Hovězí steak „Nelli“
RUMP STEAK /Argentina/ připravený na grilu s křupavou
anglickou slaninou, smaženými cibulovými kroužky
a omáčkou demi glace

250 g

Hovězí steak „Mexico“
RUMP STEAK /Argentina/ podávaný s pečenou čedarovou tortillou
s rukolou a třemi druhy pikantních dipů

250 g

Hovězí steak „Lady“
RUMP STEAK /Argentina/ steak připravený metodou souse vide,
filírovaný na pečených baby bramborách s rozmarýnem a omáčkou
demi glace s portským vínem

250 g

Hovězí steak „Parmigiano“
RUMP STEAK (Argentina) podávaný na parmazánové omáčce se
steakovými hranolky

250 g

Rump steak z vyzrálé květové špičky /Argentina/
Omáčku “demi glace“ připravujeme bez mouky

MASA NA GRILU
250g

Mix grill
z hovězího rump steaku (souse vide) vepřové panenky, kuřecích prsíček,
anglické slaniny, grilovanou klobásou, bylinkové máslo,
česneková omáčka, mix salát

200g

Kuřecí steak „Řecký“
steak z kuřecích prsíček připravený na grilu, podávaný na
pečených baby bramborách s grilovanou zeleninou,
fetou a tymiánem, demi glace

200g

Kuřecí steak „Satay“
steak z kuřecích prsíček podávaný s originálním dipem satay
z arašídů, chilli a zázvoru, bramborové chipsy

200g

Steak z vepřové kotlety „Duroc“ na fazolkách
steak z vepřové kotletky na grilu se zelenými fazolkami
pečenými s anglickou slaninou, omáčka demi glace

200 g

Biftečky z vepřové panenky
grilované biftečky z vepřové panenky
s barevným pepřem, bylinkové máslo, mix salát

SALÁTY MALÉ
200 g

Šopský salát

150 g

Rajčatový salát s cibulí

150 g

Okurkový salát se smetanou

150 g

Mix salát s italským dressingem

Při poloviční porci si vyhrazujeme účtovat 70% z ceny jídla. Hmotnost masa a příloh je
uváděná v syrovém stavu. Jídelní lístek s výpisem alergenů vám předloží na vyžádání
obsluha restaurace.

SALÁTY VELKÉ
350 g

Salát „Chicken“
velký sezónní salát s kuřecím masem (100g) a balkánským sýrem
italský dressing, bageta

350 g

Salát „Halloumi s pečenými žampióny“
grilovaný kyperský sýr halloumi (100g) a grilované žampióny s
pestem, na salátu z kuskusu, ledového salátu, cherry rajčat a rukoly,
s olivovým olejem, čerstvá bageta

350 g

Salát s vepřovou panenkou
velký sezónní salát s grilovanou vepřovou panenkou (100g),
modrým sýrem a vlašskými ořechy, domácí medovo-hořčičný
dressing, bageta

350 g

Kuřecí steak (150 g)
na zeleninovém salátu
s kukuřicí a sýrem, italský dressing, česneková bageta

350 g

Salát „Scampi“
velký sezónní salát s grilovanými loupanými krevetami (100g)
na olivovém oleji s česnekem domácí medovo-hořčičný dressing,
bageta

350 g

Salát „Roquefort“
velký sezónní salát s kroketami z modrého sýra, karamelizovanými
vlašskými ořechy a bylinkovým dressingem, čerstvá bageta

350 g

Salát s červenou řepou

variace listových salátů s pečenou červenou řepou a
grilovanou mozzarellou balenou v anglické slanině s
medovo-hořčičným dressingem, čerstvá bageta

Při poloviční porci si vyhrazujeme účtovat 70% z ceny jídla. Hmotnost masa a příloh je
uváděná v syrovém stavu. Jídelní lístek s výpisem alergenů vám předloží na vyžádání
obsluha restaurace.

MOUČNÍKY
Domácí kynuté lívance s borůvkovou omáčkou
zakysanou smetanou a šlehačkou

Cheesecake (domácí dle nabídky)
podávaný s čerstvým ovocem

Ořechový brownies & blondies
brownies z tmavé a bílé čokolády s ořechy, višňovým coulis, šlehačkou a
čerstvým ovocem

POHÁRY
Horká láska

tři kopečky vanilkové zmrzliny, horké maliny, šlehačka

Ořechový pohár

dva kopečky zmrzliny vlašský ořech, kopeček čokoládové zmrzliny,
šlehačka, vlašské ořechy, čokoládová poleva

Dětský pohár

dva kopečky zmrzliny dle výběru, lentilky, šlehačka, poleva

Kopeček zmrzliny

kopeček zmrzliny dle nabídky

Porce šlehačky

Při poloviční porci si vyhrazujeme účtovat 70% z ceny jídla. Hmotnost masa a příloh je
uváděná v syrovém stavu. Jídelní lístek s výpisem alergenů vám předloží na vyžádání
obsluha restaurace.

PŘÍLOHY & DOPLŇKY
200 g

Smažené bramborové hranolky

200 g

Americké brambory

200 g

Krokety

150 g

Bramborové chipsy

200 g

Vařený brambor

200 g

Opékané brambory „Nelli“
s anglickou slaninou a cibulkou

200 g

Opékané brambory

200 g

Opékané baby brambory

180 g

Domácí bramboráčky

200 g

Šťouchané brambory s cibulkou

200 g

Basmati rýže (v hotovém stavu)

50 g

Česneková bageta

200 g

Grilovaná zelenina s fazolkami

100 g

Grilovaná vepřová panenka

100 g

Grilovaná kuřecí prsa

100 g

Grilovaný hovězí rump steak

150 g

Smažené cibulové kroužky

OMÁČKY
50 g
50 g
50 g
0,2 l
50 g

Tatarská
Ďábelská
Italský dressing
Houbová /pepřová se smetanou /z modrého sýra
Čedarová salsa
Při poloviční porci si vyhrazujeme účtovat 70% z ceny jídla. Hmotnost masa a příloh je
uváděná v syrovém stavu. Jídelní lístek s výpisem alergenů vám předloží na vyžádání
obsluha restaurace.

JÍDLA NA OBJEDNÁVKU
(2 dny předem, min. od 10 osob !!!)
Tato jídla doporučujeme pro Vaše akce v banketkách

100 g

Šunkové rolky
plněné křenovou pěnou

100 g

Domácí paštika s oravskou slaninou
a brusinkami

0,33l

Poctivá hovězí polévka s játrovými knedlíčky
nudlemi a zeleninou

350g

Konfitované stehno z kachny barbarie,
červené zelí s jablky, bramborový knedlík

180 g

Pomalu pečená vepřová líčka v silné omáčce
zdobená pečenou zeleninou, šťouchané brambory s máslem

150 g

Svíčková na smetaně s brusinkami
karlovarský knedlík

150 g

Libový hovězí guláš s cibulkou
houskový/karlovarský knedlík

150 g

Plněná vepřová kapsa „Šumbark“
přírodní vepřová kotleta plněná šunkou,
hráškem, sýrem a vejci

150 g

Plněná kuřecí prsíčka „Othello“
s nivou, šunkou a žampióny, smetanová omáčka

Při poloviční porci si vyhrazujeme účtovat 70% z ceny jídla. Hmotnost masa a příloh je
uváděná v syrovém stavu. Jídelní lístek s výpisem alergenů vám předloží na vyžádání
obsluha restaurace.

KOFOLA (čepovaná )
0,3 l
0,4 l

NEALKO NÁPOJE (v lahvích)
0,33 l

Coca - Cola

0,33 l

Coca - Cola light

0,33 l

Sprite

0,33 l

Fanta pomeranč

0,25 l

Kinley Tonic

0,25 l

Kinley Ginger

0,33 l

Römerquelle perlivá (minerální voda)

0,33 l

Römerquelle neperlivá (minerální voda)

37,-

0,33 l

Römerquelle citrónová tráva (minerální voda)

39,-

0,33 l

Ledový čaj (dle nabídky)

37,-

1l

Džbánek filtrované vody (citron, máta)

55,-

JUICE Cappy
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l

(v lahvích)

Jahodový
Pomerančový
Multivitamínový
Rybízový
Jablečný
Grapefruitový
Hruškový
Meruňkový
Ananasový

ENERGY DRINK
0,25 l

Red Bull

TEPLÉ NÁPOJE
7g
7g
7g
7g
7g
7g
7g
7g
0,2 l
0,2 l
0,2 g
0,2 l
2,2 g

Espresso lungo s mlékem
Espresso s mlékem
Cappucino
Latte Macchiato/ Ledové Macchiato
Latte Macchiato ochucené (dle nabídky)
Káva turecká
Káva vídeňská
Káva alžírská
Italská hustá horká čokoláda (dle nabídky)
Italská hustá horká čokoláda se šlehačkou
Grog (rum, citrón, cukr, voda)
Svařené víno (bílé, červené)
Čaj s medem (dle nabídky)

STUDENÉ NÁPOJE
Ledová káva

s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

Café Frappé

PIVO
0,5 l

Radegast ryze hořká 12˚

0,3 l

Radegast ryze hořká 12˚

0,5 l

Radegast 10˚

0,3 l

Radegast 10˚

0,4 l

Pivní speciál (dle nabídky)

0,5 l

Pilsner Urquell, láhev

0,5 l

Birell, láhev

0,5 l

Birell polotmavý, láhev

0,5 l

Birell ochucený, plech

0,4 l

Kingswood ,láhev

VÍNO
rozlévané
2 dcl
2 dcl
2 dcl

bílé
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l

Tramín červený
Rosato
Cabernet Franc

suché, Bunža Bzenec
polosuché,V.TO VENETO Itálie
suché, VENETO, Itálie

jakostní

Chardonay
Rulandské bílé
Rulandské šedé
Tramín červený
Pálava

růžové jakostní
0,75 l
Merlot rose

suché, Vinařství Krist s.r.o
suché, Vinařství Krist s.r.o
suché, Vinařství Krist s.r.o.
polosuché, Vinařství Krist s.r.o
sladké, Vinařství Krist s.r.o

polosladké, zemské, Vinařství Krist s.r.o

červené jakostní
0,75 l
Cabernet Sauvignon
0,75 l
Rulandské modré

suché, Vinařství Krist s.r.o
suché, Vinařství Krist s.r.o

ROČNÍKOVÁ VÍNA (ročníky dle nabídky)
bílá (ročníková)
0,75 l
Ryzlink rýnský
0,75 l
Chardonay
0,75 l
Sauvignon
0,75 l
Rulandské šedé
0,75 l
Tramín červený
0,75 l
Pálava
0,75 l
Solaris

rodinné vinařství Spěvák s.r.o.
vinařství V.Tetur, Velké Bílovice
Mravíno Valtice
vinařství V.Tetur, Velké Bílovice
vinařství V.Tetur, Velké Bílovice
vinařství Přítluky s.r.o.
rodinné vinařství Spěvák s.r.o.

růžová (ročníková)
0,75 l
Frankovka rose

rodinné vinařství Sedlák

červená (ročníková)
0,75 l
Cabernet Sauvignon
0,75 l
Merlot
0,75 l
Frankovka

Kobylí, a.s.
Mravíno Valtice
ZD Němčičky

ZAHRANIČNÍ
bílá
0,75 l
0,75 l

Pinot Grigio IGT
Grüner Veltliner

Icastelli Romeo a Giulietta Veneto Itálie
Wachau Rakousko

červená
0,75 l
0,75 l

Chateau L Espinget Bordeaux Superieur
Malbec 505 Casarena Argentina

Francie

oranžové
0,75 l

Pinot Grigio

Ramato Tenura Di Corte giacobe Italie

APERITIVY
1 dcl
1 dcl
1 dcl
1 dcl
1 dcl

Metropol Bianco
Martini Bianco
Martini Dry
Martini Rosso
Campari

SEKTY
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l

Královský sekt
Vinařství Velké Pavlovice Demi sec
Královský sekt
Vinařství Velké Pavlovice Brut
Freschello Cielo E Terra Itálie
Nealkoholický sekt (dle nabídky)

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

Diplomatico Reserva Exclusiva 12yo Venezuela
Zacapa 23 Centenaric Rum
Don Papa Rum
Beach House Spiced Rum
Milionario 10 Aniversario Reserva Rum
Capitan Morgan Original spiced gold
Bacardi Carta Blanca
Legendario (ELIXIR de Cuba)
Republica Božkov Rum

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

Langleys Old Tom Gin
Beefeater
Tanqueray Gin
Tanqueray Flor De Sevilla Gin (pomerančový)

OSTATNÍ LIHOVINY
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l

Tequila (dle nabídky)
Vodka Finlandia
Vodka Amundsen
Vodka Russian Standard Original
Metaxa 5*
Metaxa 7*
Jägermeister
Baileys
Malibu
Moravská švestka
Moravská hruška
Slivovice Jelínek budík
Becherovka
Magister
Stará Myslivecká
Tuzemák BARTIDA
Fernet Stock/Citrus/Z
Vaječný koňak
Zelená BARTIDA
Hruška Williams BARTIDA

WHISKY - BOURBON - COGNAC
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l

Teeling (Original Irish Whiskey)
Seven Crown
Tullamore
Jameson
Johnie Walker Red
Jim Beam
Hennessy V.S.O.P.
Jack Daniels

MÍCHANÉ NÁPOJE
Mojito
Havana rum, třtinový cukr, limetka

Cuba Libre
Havana rum, coca-cola, limetka

Pina Colada
Havana rum, kokosový sirup, ananasový džus, smetana

Pina Colada (nealko)
kokosový sirup, ananasový džus, smetana

Tequila Sunrise
Tequila Pepe Lopez, pomerančový džus, grenadina

Caipirinha
Cachaca, limety, třtinový cukr

Campari Orange
Campari, pomerančový džus, pomeranč

Suntonic
Metaxa5*, tonic, pomeranč

Aperol Spritz
Aperol, sekt, soda, pomeranč

