
Předkrmy 

Tatarský biftek  245,- 
namíchaný z hovězí svíčkové, perfektně dochucený podle originálního receptu s kapari, podávaný s 
topinkami a česnekem 
na přání připravíme topinky také „nasucho“ 

Carpaccio classico  229,- 
tenké plátky prvotřídní marinované hovězí svíčkové s rukolou, piniovými oříšky, kapari, balzamikovou 
redukcí, a česnekovou bagetkou 

Zapečený kozí sýr  168,- 
s mixem salátků a antipasti z paprik a žampionů, podáváme s toasty 

Grilované krevety se salsou z avokáda s pomerančovou šťávou  317,- 
koprovým olejem, s cuketou, pečenými cherry rajčátky, bylinková bagetka 

Kuřecí stripsy v panko strouhance 152,- 
dip z modrého sýra, coleslaw salát, česneková bagetka 

 

Polévky  

Silný domácí hovězí vývar 68,- 
se zeleninou, nudlemi a domácími masovými knedlíčky 

Francouzská krémová cibulačka 92,- 
s bílým vínem, tymiánem a parmezánovým toastem 

 

Saláty 

Bakchus salát 342,- 
mix salátů s půltuctem grilovaných krevet, s pečenými paprikami a žampiony podávanými zastudena, 
s dresingem ze zakysané smetany s koprem, bylinková bagetka 

Caesar s grilovanými kuřecími prsíčky 244,- 
listy římského a ledového salátu s vajíčkem, česnekem, grilovanými kuřecími prsíčky, dresingem 
z ančoviček, bylinkovými krutony a Parmezánem 

Petit salát  112,- 
listové saláty s cherry rajčátky, dýňovými semínky, Parmezánem a pikantním hořčičným dresingem 

 

Pasta 

Linguine „Bolognese“  218,- 
těstoviny s domácím boloňským ragú, sypané Parmezánem 

Linguine Aglio Olio e Peperoncino  227,- 
s grilovanými kousky cukety, cherry rajčat, feferonky a česneku pečených na olivovém oleji, 
s Parmezánem 



Ryby 

Filet z afrického sumečka z akvaponické farmy v Lánově  363,- 
s pečenou jarní cibulkou, přelitý šalvějovým máslem, podávaný s pyré z batátů 

Grilované filetky z čerstvého candáta  351,- 
s na másle opečenou karotkou, cuketou a kedlubnou,  
omáčka z červené řepy s vínem,  
petrželové brambory 

 

Domácí kuchyně 

Kančí kýta pečená přes noc  312,- 
podávaná se šípkovou omáčkou, kapustičkami a domácím žemlovým knedlíkem 

Špindl guláš z hovězí svíčkové  352,- 
minutkový guláš z kousků hovězí svíčkové s čerstvými žampiony, cibulí, červeným vínem a 
brusinkami, podávaný s domácím žemlovým knedlíkem 

Guláš z hovězího krku na pivu 279,- 
guláš na vrchlabském pivu Medvěd s anglickou slaninou a mrkví, podávaný se šťouchanými brambory 

 

Grill 

Grilovaná kuřecí prsíčka zapečená s kozím sýrem 221,- 
smetanovou omáčkou s bylinkami a šťouchanými brambory se slaninou 

Vepřová panenka 242,- 
grilovaná se zelenými fazolkami na česneku se slaninou 

Vepřový tomahawk 315,- 
grilovaný s medem a semínky koriandru s opečenou cibulí a miso pastou 

500g T-bone steak 701,- 
královský steak podávaný s opečenou jarní cibulkou a grilovanými žampiony,  
zredukovaná šťáva z výpeku 

Filírovaný flank steak 369,- 
Hovězí pupek (Flank steak) – Dlouhý, plochý a libový kus masa ze spodních břišních svalů 
s grilovanými paprikami podávanými zastudena a lehkou Chimichuri omáčkou (koriandr, feferonka, 
petržel, česnek, oregano a šťáva z limet) 

¼kg Striploin steak / také New York steak 393,- 
zprudka opečený kus nízkého roštěnce, s česnekem na bylinkách, grilovanými paprikami, cuketou, 
žampiony a bylinkovou bagetou 

200g Pfeffersteak  452,- 
kus prvotřídní hovězí svíčkové podávaný se smetanovou omáčkou s brandy a zeleným pepřem 

300g Rib-eye 412,- 
šťavnatý steak z vysokého roštěnce s typickým pruhem tuku uprostřed, 
s kysaným Vysockým zelím s majonézou, grilovaný klas 



Špízky na ¼ kila  328,- 
grilované kousky hovězí svíčkové a vepřové panenky,  
podávané se sójovou Teriyaki omáčkou a grilovanou cuketou 

Mix-grill pro 2 osoby 780,- 
grilovaný mix steaků - šťavnatý hovězí striploin, vepřová panenka, kuřecí prsíčka zabalená ve slanině,  
podávané v horkém pekáčku s grilovanou palicí česneku, zeleninou na drceném pepři a olivovém 
oleji, a bramborami pečenými ve slupce s česnekovou smetanou 

 

Přílohy 

Grilovaná zelenina – mix papriky, cukety a žampionů 98 
Kukuřičný klas s máslem 78 
Brambory pečené se slupkou, podávané s česnekovým dipem 58 
Šťouchané brambory s opečenou slaninou a cibulí 68 
Smažené bramborové hranolky 58 
Batátové hranolky 98 
Česneková bagetka 58 
Bylinková bagetka 58 

 

Pro děti 
Pasta bolognese  128,- 
těstoviny s domácí masovou směsí 

Přírodní kuřecí prsíčko  128,-  
bramborové hranolky 

Řízeček z kuřecího prsíčka  138,- 
obaleného v panko strouhance, bramborové hranolky 

Sumeček africký grilovaný na másle  192,- 
pyré z batátů 


