
PŘEDKRMY … A JÍDLA K PIVU A VÍNU 
200 g  Smažené cibulové kroužky, česneková majonéza       88,- 
4 ks        Nakládané loštické tvarůžky s beraním rohem, cibule, chléb        98,- 
1 ks Rozpečená bageta s trhaným vepřovým masem, rajčetem,    145,- 

listovým salátem, slaninovým chutney a pepřovou majonézou 
350 g Pizzové proužky s restovanou anglickou slaninou a cheddarem     138,- 
120 g Caesarův tvarůžkový tatarák dle vlastní receptury, 4 ks topinek             168,-          
100 g  Tatarák z jelení svíčkové, 4 ks topinek (není tepelně upraveno)        188,- 
 

POLÉVKY 
0,3 l Silný hovězí vývar s masem, nudlemi a kořenovou zeleninou        58,- 
0,3 l Olomoucká česnečka s tvarůžkem, šunkou a krutony        68,- 
0,3 l Rajčatový krém s bazalkou, zdobený šlehačkou a krutony       63,- 

 

HLAVNÍ JÍDLA 
180 g Burger s trhaným vepřovým masem, slaninovým chutney,    219,- 
        listovým salátem, rajčetem, pepřovou majonézou a rukolou, hranolky, tatarská omáčka 
200 g Marinované kuřecí prso na grilu, zámecké brambůrky s cheddarem    228,- 
200 g  Pluma steak na grilu, pepřová omáčka, pařížské brambůrky      258,- 
200 g Hovězí burger (grilovaný hovězí krk, slaninové chutney, cheddar,     255,- 

listový salát, rajče, naše BBQ omáčka) na prkénku s hranolky a tatarskou omáčkou 
200 g Caesarova pyramida (medailonky z kuřecích prsou a panenské svíčkové,           279,- 

proložené bramboráčky, anglickou slaninou a mozzarellou) 
600 g Vepřová žebra, marinovaná v naší BBQ marinádě, rozpečená bageta    285,- 
180 g Filírovaná panenská svíčková, houbové rizoto                   287,- 
180 g Steak z norského lososa, grilovaná zelenina      298,- 
200 g Medailonky z jelení svíčkové, houbová omáčka, steakové hranolky    349,- 
320 g Royal King burger (grilovaný hovězí krk, trhané vepřové maso,   358,- 

slaninové chutney, cheddar, listový salát, rajče, pepřová majonéza, naše BBQ 
omáčka) na prkénku s hranolky a tatarskou omáčkou 

 

TĚSTOVINY 
350 g Tagliatelle s kuřecím masem a špenátem ve smetanové omáčce,    169,- 

sypané sýrem Gran Mulino  
350 g Tagliatelle sirloin (s panenskou svíčkovou, česnekem, olivovým oleje  185,- 

petrželí, chilli a sýrem Gran Moravia)  
 

SALÁTY 
200 g Míchaný přílohový salát            89,- 

Variace salátů, cherry rajčata, paprika, italský dresink 
350 g Salát s grilovaným hermelínem                          169,- 

Variace salátů, cherry rajčata, brusinky, italský dresink 
350 g Salát s kuřecím masem            188,- 

Variace salátů, grilované kuřecí kousky, hoblinky sýra Gran Mulino, krutony,  
Caesar dresink 

350 g Salát s kozím sýrem                               196,- 
Variace salátů, kozí sýr, jogurtový dresink, kompotovaná hruška, červená řepa  

350 g Salát s grilovanou panenskou svíčkovou            197,- 
Variace salátů, grilované kousky panenské svíčkové, italský dresink, niva, cibule, 
cherry rajčata, olivy  

DĚTSKÁ JÍDLA 
100 g  Přírodní kuřecí plátek, hranolky                                     129,- 
100 g Smažený kuřecí řízek, hranolky          129,- 

 

PŘÍLOHY 
200 g Hranolky                            53,-  
200 g Grilovaná zelenina            89,- 
 Houbová omáčka            42,- 
   1 ks Košík pečiva                27,- 
   1 ks Rozpékaná bageta s bylinkovým máslem                     35,- 
   2 ks Topinky                                  16  
   1 ks Pečivo / Chléb                 9,- 
  50 g Tatarská omáčka             22,- 
  30 g Kečup              19,- 
100 g Domácí pražené mandle                              78,- 
100 g Olivy k vínu              49,- 



DEZERTY 
1 ks Čokoládový fondant, zdobený šlehačkou                           95,- 
3 ks Lívance s lesním ovocem a šlehačkou      145,- 
1 kop Vanilková zmrzlina             32,-  
 

  

PIZZA 
         28 cm      35 cm 

Panne al Aglio            53,-   62,- 
těsto, olivový olej, rozmarýn, česnek 

Margherita                      145,-   156,- 
rajčatová směs, mozzarella, oregano  

Pomodori Secchi                     158,-   169,- 
smetanový základ, mozzarella, sušená rajčata, oregano 

Salami                        159,-   176,- 
rajčatová směs, mozzarella, salám, oregano  

Prosciutto                      159,-   176,- 
rajčatová směs, mozzarella, šunka, oregano 

Napoletana                      163,-   185,- 
rajčatová směs, mozzarella, ančovičky, rajčata, peperoncini, oregano 

Vegetariana                      159,-   178,- 
rajčatová směs, mozzarella, rajčata, kukuřice, paprika, olivy, oregano 

Siciliana                      159,-   178 
rajčatová směs, mozzarella, salám, balkánská paprika, peperoncini, oregano  
Rossa                       163,-   185,- 
rajčatová směs, mozzarella, salám, Hermelín, žampiony, oregano 

Hunter                        163,-   185,- 
rajčatová směs, mozzarella, trhané vepřové maso, restovaná cibule, česnek, rukola        

Nita                       163,-   185,- 
smetanový základ, mozzarella, šunka, cheddar, pórek, oregano 

Caprino                      164,-  186,- 
smetanový základ, mozzarella, kozí sýr, rukola 

Valkyrie                                   169,-   189,- 
rajčatová směs, mozzarella, salám, olivy, klobása, oregano 

O Sole mio                      169,-   189,- 
rajčatová směs, mozzarella, šunka, klobása, vejce, oregano  

Regina                                     169,-   189,- 
rajčatová směs, mozzarella, šunka, žampiony, oregano  

Boscaiola                      175,-   193,- 
rajčatová směs, mozzarella, anglická slanina, salám, žampiony, rajčata, paprika, česnek, oregano 

Spinaci                                     175,-   193,- 
rajčatová směs, mozzarella, šunka, anglická slanina, špenát, klobása, vejce, česnek, oregano 

Tvarůžková / Olomouc curd cheese / Olomouc Quargel                175,-   193,- 
rajčatová směs, mozzarella, šunka, anglická slanina, cibule, tvarůžky, oregano  

Quattro Formaggi                     175,-   193,- 
rajčatová směs, mozzarella, sýr Gran Mulino, niva, Hermelín, balkánská paprika, oregano 

El Primo                      175,-   193,- 
smetanový základ, mozzarella, anglická slanina, sušená rajčata, niva, česnek, pórek, oregano 

Alla Carbonara                                   175      193,- 
smetanový základ, mozzarella, anglická slanina, vejce, pepř, sýr Gran Mulino, oregano 

Chicken Vol. 3                                     178,-    196,- 
smetanový základ, mozzarella, kuřecí maso, rajčata, cheddar, rukola, olivový olej 

Chicken Vol. 6                     178,-    196,- 
rajčatová směs, mozzarella, kuřecí maso, restovaná cibule, kukuřice, naše BBQ omáčka  

Chicken Vol. 10                                   179,-   198,- 
smetanový základ, mozzarella, anglická slanina, kuřecí maso, cheddar, sušená rajčata, 
česnek, pórek, oregano 

Arcimboldo                     179,-   198,- 
smetanový základ, mozzarella, kuřecí maso, špenát, česnek, oregano 

Prosciutto Crudo                    185,-   199,- 
rajčatová směs, mozzarella, parmská šunka, rukola, olivový olej 


