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OBLOŽENÉ CHLEBÍČKY NA VECE 

Masové chlebíčky na bramborovém salátu:
17,40 
17,40 
17,40 
17,40 

s vepřovou šunkou 1,3,7,9,10 
s debrecínkou 1,3,7,9,10 
s moravským masem1,3,7,9,10 
kombi – vepřová šunka a sýr eidam 1,3,7,9,10 
Luxe – moravské maso, salám Herkules a hermelín 1,3,7,9,10 17,40 

Chlebíčky vajíčkové a salátové: 
vajíčkový bez salámu 1,3,7,9,10 17,40 
s 1/2 vejce a šunkovým salámem 1,3,7,9,10 17,40 
niva s vepřovou šunkou na hermelínovém salátě 1,3,7,9,10 17,40 
sypaný 1,3,7,9,10 17,40 
pochoutkový 1,3,7,9,10 17,40 
Hawai – s kuřecím kari salátem 1,3 17,40 
s kuřecími prsíčky na kari majonéze 1,3 17,40 

Chlebíčky masové na másle: 
s vepřovou šunkou 1,3,7 17,40 
se salámem Herkules 1,3,7 17,40 
s debrecínkou 1,3,7 17,40 
s moravským masem 1,3,7 17,40 
s čabajkou 1,3,7 17,40 
s čabajkou na čabajské pěně 1,3,7 17,40 
se salámem Gurmán v zeleném pepři 1,3,7 17,40 
se salámem Gurmán v parmazánu 1,3,7 17,40 
s anglickou slaninou, dijonskou hořčicí a cibulí 1,3,7,10 17,40 
roastbeefový s majonézovým přelivem a červenou cibulkou 
1,3,7,10  22,60 
s maďarským uherákem 1,3,7 22,60 
s parmskou sušenou šunkou, cibulkou a okurkou1,3,7 22,60 

Zeleninové chlebíčky: 
rajčatový na majonéze s cibulkou 1,3 17,40 
rajčatový se sýrem Eidam 1,3,7 17,40 
rajčatový s balkánským sýrem 1,3,7 17,40 
vegetariánský – variace čerstvé zeleniny na tvarohu 1,3,7 17,40 
se sušenými rajčaty na tvarohu 1,3,7 17,40 

Na celozrnné tmavé vece: 

Uvedené ceny jsou bez DPH 15% 
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řecký – tvaroh, pečená paprika, olivy 1,3,7 18,30 
imperiál – žervé s balkánským sýrem a olivou 1,3,7 18,30 17,- 
s kozím sýrem a divokými brusinkami 1,3,7 22,60 

Chlebíčky dietní s tvarohem: 
se salámem Herkules na tvarohu 1,3,7 17,40 
tvaroh, vepřová šunka, ananas  1,3,7 17,40 
se salámem Gurmán v zeleném pepři nebo parmezánu na tvarohu 17,40 
1,3,7 
Sýrové chlebíčky: 
s třenou nivou a vlašským ořechem 1,3,7 17,40 
s třenou nivou a vejcem 1,3,7 17,40 
sýrový s česnekem 1,3,7 17,40 
hermelínový 1,3,7 17,40 
sýrové trio 1,3,7 17,40 
s kozím sýrem a divokými brusinkami 1,3,7 22,60 

Chlebíčky rybí: 
17,40 
17,40 
17,40 

20,- 
17,40 

20,- 
17,40 

20,- 
20,- 
20,- 
20,- 

sardelová pěna a cibulka 1,3,4,7 
se sardelovým očkem 1,3,4,7 
s kyselou rybou a cibulkou – naložený sleď 
1,3,4,7 s tuňákem, cibulkou a majonézou 1,3,4,7 
s krabí salátem Surimi 1,3,4,7 
s krabím salámem Surimi 1,3,4,7 
s lososovou pěnou 1,3,4,7 
s treskou a la losos 1,3,4,7 
s černým nepravým kaviárem 1,3,4,7 
s červeným nepravým kaviárem 1,3,4,7 
s nepravým kaviárem kombi 1,3,4,7 
s pravým uzeným norským lososem 1,3,4,7 24,40 
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 Ve stejných druzích jako obložené chlebíčky Vám rádi zhotovíme miniaturní 
jednohubky na světlém nebo celozrnném rohlíku.  

cena běžných jednohubek 8,70 
cena luxusnějších jednohubek:  11,30 
s roastbeefem, uherákem, parmskou šunkou, uzeným lososem apod. 
cena běžných jednohubek na celozrnném pečivu 9,60 
cena luxusnějších jednohubek na celozrnném pečivu:  12,20 
s roastbeefem, uherákem, parmskou šunkou, uzeným lososem apod. 

KANAPKY 
minimální objednávka 5 ks od druhu 

vykrajované variace na vykrajovaném klasickém chlebě 
s tvarohem, vepřovou šunkou a ananasem 1,3,7 14,- 
s vepřovou šunkou, křenem a cornichonkou 1,3,7 14,- 
s roastbeefem 1,3,7,10 14,- 
s čabajkou 1,3,7 14,- 
se salámem Gurmán v zeleném pepři 1,3,7 14,- 
se salámem Gurmán v parmazánu 1,3,7 14,- 
se sýrem a olivou 1,3,7 14,- 
se sýrovo-česnekovou pomazánkou a ananasem 1,3,7 14,- 
s tvarohovo-bylinkovou pomazánkou a vejci 1,3,7 14,- 
s třenou nivou, vlašským ořechem a hroznovým vínem 1,3,7 14,- 
Hawai – s kuřecím kari salátem 1,3,7 14,- 
s tuňákem, cibulkou a majonézou 1,3,4,7 14,- 
s nepravým kaviárem 1,3,4,7 14,- 
se sardelovým očkem 1,3,4,7 14,- 
s krabím salátem surimi 1,3,4,7 14,- 
s uzeným norským lososem 1,3,4,7 20,- 
s tresčími játry 1,3,4,7 20,- 
s parmskou šunkou 1,3,7 20,- 
s uherským salámem 1,3,7 20,- 

JEDNOHUBKY 
minimální objednávka 5 ks od druhu
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se sýrovým triem a hroznovým vínem 1,3,7 20,- 
se šunkou a čerstvou jahodou na smetanovém krému 1,3,7 20,- 
s parmskou šunkou a černou olivou 1,3,7 20,- 
s anglickým roastbeefem a kaparovým jablíčkem na dijonském  
dresinku 1,3,7,10 20,- 
s marinovanou tygří krevetou a tartarem ze sušených rajčat  
na smetanovém krému 1,3,4,7 25,30 
s uzeným norským lososem na koprovém krému s čerstvou limetkou 
1,3,4,7 25,30 
toastovaná kanapka s tataráčkem z norského lososa s koprem  
a limetkou 1,3,4,7 25,30 
toastovaná kanapka s carpacciem z hovězí svíčkové s bazalkovým 
pestem a hoblinkou parmazánu 1,3,7 25,30 
smažená kanapka s tataráčkem z hovězí svíčkové, kaparovým  
jablíčkem a jalapeño papričkou 1,3,7 25,30 

PARTY CHLEBÍKY A BOCHÁNKY 
minimální objednávka 5 ks od druhu 

chlebík cobblestone se zeleninou a tvarohem 1,3,7 16,52 
chlebík cobblestone se sušenými rajčaty a tvarohem 1,3,7 16,52 
chlebík cobblestone s uzeným sýrem a česnekovou pomazánkou 
1,3,7    16,52 
chlebík cobblestone se salámem Gurmán v zeleném pepři 1,3,7 16,52 
chlebík cobblestone se salámem Gurmán v parmezánu  1,3,7 16,52 
chlebík cobblestone s vepřovou šunkou 1,3,7 16,52 
chlebík cobblestone s moravským masem 1,3,7 16,52 
chlebík cobblestone s debrecínskou pečení 1,3,7 16,52 
chlebík cobblestone s krabím salámem surimi 1,3,4,7 16,52 
chlebík cobblestone s uzeným norským lososem 1,3,4,7 25,30 
tmavý bochánek s roastbeefem a červenou cibulkou 1,3,7,10 20,- 
celozrnný bochánek s mozzarellou a rajčaty 1,3,7 17,40 

LUXUSNÍ KANAPKY 
minimální objednávka 5 ks od druhu

vykrajované variace na bílém chlebě 
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SALÁTY

1 kg bramborový s majonézou 3,7,9,10 95,70 
1 kg bramborový selský s olejem 9,10 95,70 
1 kg  brambory s červenou cibulí a sekanou petrželkou 9,10 95,70 
1 kg brambory v jogurtu 7 95,70 
1 kg  bramborový fitness 3,9,10 95,70 
1 kg vlašský 3,9,10 104,40 
1 kg  belgický 3,9,10 139,20 
1 kg neapolský 9 139,20 
1 kg kemping 3 139,20 
1 kg rumcajs 3 139,20 
1 kg staroměstský 3 139,20 
1 kg pochoutkový 3,9 139,20 
1 kg vajíčkový 3,10 139,20 
1 kg holandský 3 139,20 
1 kg kuřecí kari se zeleninou a olivami 174,- 
1 kg Hawai – kuřecí kari salát s ananasem 3 174,- 
1 kg majonéza 3 78,30 
1 kg tatarská omáčka 3 150,- 
1 kg „Volská tlama“ - salát z uzeného jazyka se zeleninou 182,60 
1 kg světlá tlačenka s cibulí, zelenými olivami a červenou paprikou 182,60 
1 kg zelný s mrkví 95,70 
1 kg zelný s křenem 95,70 
1 kg zelný s jogurtem 7 95,70 
1 kg mrkvový s ananasem 130,40 
1 kg čínský zelný s černými houbami 156,50 
1 kg hanácký 3 113,- 
1 kg rajčata v majonéze 3 139,20 
1 kg mrkev a celer v majonéze 3 113,- 
1 kg baby karotka s brokolicí 139,20 
1 kg zelenina mix 139,20 
1 kg vitamínový 139,20 
1 kg zeleninový s ředkvičkami 139,20 
1 kg kukuřicový 139,20 
1 kg kukuřice se sýrem v jogurtu 3,7 165,20 
1 kg brokolice se šunkou 3,7 156,50 
1 kg brokolicový se zeleninou 152,20 
1 kg okurka v jogurtu na řecký způsob „Tzatziki“ 3,7 139,20 
1 kg ďábelské fazole s římským kmínem  156,50 
1 kg fazolový se zeleninou     156,50 
1 kg mexický s fazolemi a majonézou 3 139,20 
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1 kg  mexické fazole s kuřecími prsíčky a čabajskou klobásou 174,- 
1 kg žampiónový speciál 165,20 
1 kg rybí v majonéze 3,4 156,60 
1 kg švédský rybí speciál s koprem 3,4 174,- 
1 kg krabí salát Surimi 3,4 156,60 
1 kg   krabí salát Surimi Tabasco - pálivý 3,4 174,- 
1 kg hermelínový 3,7 165,20 
1 kg hermelínový pikant 7 174,- 
1 kg feferonový se sýrem 7 174,- 
1 kg sýrový speciál 7 174,- 
1 kg třená niva 7 174,- 
1 kg budapešťská pomazánka 7 139,20 
1 kg sýrová pomazánka s česnekem 3,7 174,- 
1 kg pomazánka - lučina s česnekem 7 174,- 
1 kg těstoviny s bazalkovým pestem a kukuřicí 1,3 139,20 
1 kg těstoviny Farfalle s nivou 1,3,7 139,20 
1 kg těstoviny s brokolicí 1,3 139,20 
1 kg těstoviny s tuňákem 1,3,4 174,- 
1 kg těstoviny kuře kari 1,3 174,- 
1 kg  farfalle se šunkou, hráškem a paprikou v jogurtovém dresinku 

 1,3,7 156,50 
1 kg těstoviny s krabím masem Surimi 1,3,4 156,50 
1 kg těstoviny s houbami 1 139,20 
1 kg italské těstoviny rigatte s listovým špenátem, mrkví a česnekem 

1,3 156,50 
1 kg  italské těstoviny rigatte s bazalkovým pestem a sušenými rajčaty 

1,3 156,50 
1 kg rajčata s mozzarellou, čerstvou bazalkou, oliv. olejem a česnekem 

7 261,- 
1 kg šopský s kostkami balkánského sýra 7 182,60 
1 kg řecký se sýrem feta, červenou cibulí, černými olivami a oreganem 

7 200,- 
1 kg  ledový salát s kuřecími prsíčky 174,- 
1 kg  čínské zelí s kuřecími prsíčky v koprovém dresinku 3,7 174,- 
1 kg okurky po čínsku se žampiony a kapií 156,50 
1 kg kus-kus s barevnými fazolemi a zeleninou 182,60 
1 kg kus-kus s kuřecími prsíčky, barevnými fazolemi a zeleninou 200,- 
1 kg cizrna se zeleninou 156,50 
1 kg cizrna se sušenými rajčaty, zelenými fazolkami a balkánským sýrem 

7 200,- 
1 kg  salát z pečených paprik se sýrem 7 200,- 
1 kg salát z čerstvého ovoce s vlašskými ořechy a rozinkami 182,60 
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1 kg salát z čerstvého ovoce s kapkou Sherry 182,60 
1 kg Caesar – římský salát, grilovaná kuřecí prsíčka, anglická slanina, 

dresink z ančoviček, parmezán a máslové krutony 1,4,7 247,80 
1 kg Provensálský s mozzarellou – rajčata, okurky, papriky, ledový 217,40 

a římský salát, černé olivy, mozzarella a medovo-balsamikový 
dresink s bylinkami 

PŘEDKRMY 

Masové: 
50 g roastbeefová rolka s chřestem 10 25,- 
50 g šunková rolka s pěnou z modrého sýra a vlašským ořechem 7 22,- 
50 g chuťovky s parmskou šunkou a medovým melounem 28,- 
50 g šunková rolka v aspiku 3,9,10 15,- 
50 g glazovaná šunková rolka s krabím salátem Surimi 3,4,9 15,- 
50 g glazovaná šunková rolka s křenovou šlehačkou 7 15,- 
1 ks kremrolka plněná čabajskou pěnou s feferonkou (15 g) 1,7 13,- 

Masové koktejlové řízečky (30 g): 
kuřecí 1,3,7 16,52 
krůtí 1,3,7 17,40 
z vepřové kýty 1,3,7 16,52 
z vepřové panenky 1,3,7 20,- 
z vepřové panenky v bramboráku 1,3,7 23,47 
kuřecí v kari těstíčku 1,3,7 16,52 
kuřecí v bramboráku 1,3,7 20,- 
obalovaná drůbeží jatýrka 1,3,7 12,17 

50 g bramboráček 1,3,7 8,70 
50 g bramboráček s uzeným masem 1,3,7 10,43 
50 g zeleninová placička 1,3,7 8,70 

Kuřecí maso: 
30 g grilovaná marinovaná kuřecí prsíčka 18,- 
1 ks kuřecí křidélka Louisina Hot – pálivá 18,- 
1 ks kuřecí křidélka BBQ 18,- 
1 ks pečená kuřecí palička po provensálsku 22,- 
1 ks pečená kuřecí palička BBQ 22,- 
1 ks pečená kuřecí palička Louisiana Hot – pálivá 22,- 
1 ks  smažená kuřecí palička 1,3,7 22,- 
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Speciality z mletého masa: 
100 g masové kuličky s cibulí a paprikou na špízu 1,3 45,- 
50 g holandský řízeček 1,3,7 22,- 
50 g vepřový máslový řízeček 1,3,7 22,- 
50 g staročeský karbanátek 1,3,7 22,- 

Mini špízy: 
50 g se šunkou a mozzarellou v pikantním těstíčku 1,3,7 30,- 
50 g z vepřové panenky s maďarskou čabajkou 35,- 
50 g z hovězí svíčkové s cibulí a anglickou slaninou 48,- 
50 g z kuřecích prsíček s paprikou, cibulí a klobásou 28,- 
50 g z norského lososa proloženého pórkem 4 40,- 
50 g ze žlutoploutvého tuňáka v barevném pepři a čerstvých limet 4 40,- 
50 g zeleninový „Ratatouille“ – cuketa, lilek, cibule, paprika 25,- 

Sýrové: 
25 g hermelínový trojhránek s vlašským ořechem 7 15,- 
25 g sýrová kulička obalovaná v sezamovém semínku 7,11 15,- 
50 g sýrový závitek s česnekovo-sýrovou náplní a hroznovým vínem 7 15,- 
50 g sýrový závitek s třenou nivou a vlašským ořechem 7 15,- 
1 ks slaný košíček plněný česnekovo-sýrovou náplní a ananasem 1,3,7 16,- 
1 ks slaný košíček plněný ostrou sýrovou náplní a vlašským ořechem 1,3,7 16,- 
15 g kremrolka plněná třenou nivou 1,3,7 13,- 
25 g malé sýrové špízy s kukuřičkou 7 13,- 
25 g malé sýrové špízy s olivou a cibulkami 7 13,- 
30 g vejce plněná pažitkovým krémem 3,7 15,- 

Rybí: 
15 g lívaneček s norským uzeným lososem a koprovou zakysankou 1,3,4,7 30,- 
1/2 vejce s černým kaviárem 3,4,7 18,- 
1/2 vejce s červeným kaviárem 3,4,7 18,- 
1/2 vejce s kaviárem – kombi 3,4,7 18,- 
1/2 vejce plněné pěnou z nepravého lososa 3,4,7 18,- 
1/2 vejce plněné tuňákovým salátem 3,4,7 18,- 
1/2 vejce plněné norským uzeným lososem a koprovým krémem 3,4,7 30,- 
1 ks slaný košíček s krabím salátem Surimi 1,3,4,7 16,- 
1 ks slaný košíček s tuňákovým salátem 1,3,4,7 16,- 
1 ks slaný košíček s pěnou z nepravého lososa 1,3,4,7 16,- 
15 g kremrolka s pěnou z nepravého lososa 1,3,4,7 13,- 
15 g kremrolka se sardelovou pěnou 1,3,4,7 13,- 
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Zeleninové: 
30 g cherry rajčátko s baby mozzarellou a lístkem bazalky na špízku 7 23,- 
80 g plněné rajče krabím koktejlem Surimi 3,4,7 20,- 
80 g plněné rajče kuřecím salátem Hawai 3,7 20,- 
80 g plněné rajče bylinkovým krémem 7 20,- 
80 g plněné rajče šlehanou nivou 7 20,- 
80 g plněné rajče koprovým krémem 7 20,- 
80 g broskev plněná kuřecím salátem 3,7 30,- 
80 g broskev plněná pažitkovým krémem 7 30,- 

Obložené zeleninové saláty: 
(upraveno po 1 porci – 250 g v nevratných průhledných 
miskách) 
zeleninový salát – s tuňákem, olivami a vejci 3,4 55,70 
s kuřecími marinovanými prsíčky a dresinkem 3,7 55,70 
se sýrem, vejcem a šunkou 3,7 55,70 
s roastbeefem a křenovým dresinkem 7,10 65,21 
s balkánským sýrem v bylinkách a olivami 7 55,70 
rajčata s mozzarellou, olivovým olejem a bazalkou 7 65,21 

Bagety světlé luxusní 
- délka 28 cm 
- na přání možno nakrájet na 1/2 

ŠVÉDSKÁ 1,3,4,10 
100g marinovaní sledi, hořčičný dresink, čerstvá okurka, červená cibule, listový salát 65,-
S UZENÝM LOSOSEM 1,3,4 
80g uzený losos, čerstvý sýr s koprem, vejce, ledový salát 85,-
TUŇÁKOVÁ 1,3,4
80g tuňák v bylinkovém oleji, vajíčko, cibule, majonéza, ledový salát 65,-
TUŇÁKOVÁ FITNESS 1,3,4 
80g tuňák v bylinkovém oleji, rajče, černé olivy, cibule, listový salát 65,-
BBQ KUŘE 1,3 
100g grilovaná kuřecí prsíčka, kouřová barbecue omáčka, rajče, čerstvá okurka, 
grilovaná cibulka,  listový salát  65,-
KUŘECÍ S KARI 1,3 
100g plátky grilovaných kuřecích prsíček, rukola, čerstvá okurka, kari dresink  65,-
MEXICKÉ KUŘE 1,3 
100g grilovaná kuřecí prsíčka, ostrý chipotle dresink, rajče, čerstvá okurka, ledový salát 65,-
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S KUŘECÍMI PRSÍČKY A CUKETOU 1,7 
100g plátky grilovaných kuřecích prsíček a cukety, sušená rajčata, pomazánkové máslo 
s bazalkovým pestem, listový salát 65,-
S KUŘECÍMI ŘÍZEČKY 1,3,7 
90g smažené řízečky z kuřecích prsíček, tatarská omáčka, rajče, ledový salát 65,-
FARMÁŘSKÁ 1,3,7 
50g kuřecí prsíčka, 50g sýr s modrou plísní, grilovaná cibulka, česnekový dresink, listový salát 65,-
ROASTBEEFOVÁ 1,3,7,10 
80g anglický roastbeef, červená cibule, křenový dresink, ledový salát 85,-
ROASTBEEF S WASABI 1,3,7,10 
80g anglický roastbeef, červená cibulka, wasabi dresink, ledový salát  85,-
CHLEBÍČKOVÁ 1,3,7,9,10 
bramborový salát, 30g šunka, 20g salám Herkules, 30g moravské uzené, vajíčko, nakl. okurka, 
kapie a majonéza 60,-
SÝROVÁ PIKANT 1,3,7 
50g hermelín a 50g eidam, plátky vajec, jarní cibulka, pikantní dresink s chipotle salsou  60,-
CAPRESE 1, 3,7 
100g mozzarella, rajče, pomazánkové máslo s bazalkovým pestem, balsamico, listový salát 65,-
SE ŠUNKOU OD KOSTI 1,3,7 
80g pražská šunka od kosti, máslo, nakládaná okurka, listový salát 65,-
S KRŮTÍ ŠUNKOU 1,3,7 
80g krůtí šunka, pažitkové žervé, červená a zelená paprika 65,- 
SE ŠUNKOU A SÝREM EMENTALER 1,3,7 
40g šunka, 40g sýr, máslo, nakládaná okurka, listový salát 65,-
ŠUNKA A CHORIZO 1,3,7 
30g šunka, 30g sýr ementaler, 20g chorizo, pikantní dresink, listový salát 65,-
ŠUNKA A SÝR EIDAM 1,3,7 
40g šunka, 40g sýr, máslo, čerstvá okurka, rajče, listový salát  60,-
SALÁMOVÁ 1,3,7 
60g salám Gurmán v zeleném pepři, máslo, čerstvá okurka, rajče, listový salát   60,-
SLANINOVÁ BBQ 1,3 
60g anglická slanina, rajče, kyselá okurka, barbecue omáčka, listový salát 60,-
PROSCIUTTO CRUDO 1,3,7 
60g italská sušená šunka, sušená rajčata, olivy, pom. máslo, listový salát 75,-

CIABATTY MALÉ 
- velikost cca 10 x 10 cm 

CAPRESE  1, 3,7 
50g mozzarella, rajče, pomazánkové máslo s bazalkovým pestem, balsamico, listový salát 35,- 
PROSCIUTTO 1,3,7 
30g italská sušená šunka, sušená rajčata, olivy, pom. máslo, listový salát 40,- 
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KUŘECÍ S KARI 1,3 
50g plátky grilovaných kuřecích prsíček, rukola, čerstvá okurka, kari dresink 35,- 
S KŘUPAVOU SLANINOU 1,3,7 
50g pečená anglická slanina, pomazánkové máslo, rajče, listový salát  35,- 
S UZENÝM LOSOSEM 1,3,4,7 
30g uzený losos, čerstvý sýr s koprem, vejce, ledový salát 40,- 
TARTARE 1,3,7
pomazánkové máslo, sušená rajčata, rukola 35,- 
ŘECKÁ 1,3,7 
40g balkánský sýr, rajče, sekaná petrželka, černé olivy, olivový olej s bazalkovým pestem, 
ledový salát 35,- 

Bagety tmavé sedmizrnné / Maxi kornspitzy 
- velikost cca 23 cm 

SE ŠUNKOU OD KOSTI 1,3,7 
50g pražská šunka od kosti, máslo, nakládaná okurka, listový salát 39,- 
S MORAVSKÝM UZENÝM 1,3,7 
50g moravské uzené maso, máslo, čerstvá okurka, rajče, listový salát  39,-
SE SALÁMEM GURMÁN  1,3,7 
30g salám Gurmán v zeleném pepři, máslo, čerstvá okurka, rajče, listový salát  39,-
SE SUŠENÝMI RAJČATY 1,3,7 
španělská sušená rajčata, šlehaný tvaroh, sekaná petrželka, listový salát 39,- 
CAPRESE 1,3,7 
50g mozzarella, rajče, pomazánkové máslo s bazalkovým pestem, balsamico, listový salát 39,-
SÝROVÉ TRIO 1,3,7 
50g eidam, uzený eidam a hermelín, máslo, čerstvá okurka, rajče, listový salát  39,-
S MODRÝM SÝREM 1,3,7 
50g Niva, vlašské ořechy, máslo, listový salát  39,-
ŤUŇÁKOVÁ 1,3,4,7 
40g tuňák v bylinkovém oleji, rajče, černé olivy, cibule, listový salát 39,- 
S KRABÍM SALÁTEM SURIMI 1,3,4,7 
krabí salát Surimi, plátky vajec, čerstvá okurka, rajče, listový salát 39,-
S KOZÍM SÝREM 1,3,7 
50g francouzský kozí sýr, šlehaný tvaroh, brusinky, čerstvá okurka, listový salát  45,- 

Bagety světlé 
- velikost cca 23 cm 

SE ŠUNKOU 1,3,7 
50g šunka, nakládaná okurka, rajče, dresink, listový salát 35,-
SE SÝREM 1,3,7 
50g sýr Eidam a uzený Eidam, nakládaná okurka, rajče, dresink, listový salát 35,- 



12 

CAPRESE 1,3,7 
50g mozzarella, rajče, pomazánkové máslo s bazalkovým pestem, balsamico, listový salát 35,-
SE SÝROVO-ČESNEKOVOU POMAZÁNKOU A VEJCI 1,3,7 
plátky vejce, česn. pomazánka, sterilovaná kapie, majonézový přeliv, listový salát 35,- 
S KOZÍM SÝREM 1,3,7 
50g francouzský kozí sýr, šlehaný tvaroh, brusinky, čerstvá okurka, listový salát  45,- 
ŠUNKA A SÝR 1,3,7 
50g šunka a sýr Eidam, nakládaná okurka, rajče, dresink, listový salát  35,-
SE ŠUNKOU OD KOSTI 1,3,7 
50g šunka od kosti, máslo, nakládaná okurka, listový salát 35,-
SE ŠUNKOU OD KOSTI A SÝREM  ALPENER  1,3,7
50g šunka od kosti a sýr Alpener, máslo, nakládaná okurka, rajče, listový salát  35,- 
S ANGLICKOU SLANINOU 1,3 
50g anglická slanina, BBQ omáčka, čerstvá okurka, rajče, listový salát  35,-
S MORAVSKÝM UZENÝM 1,3,7 
50g moravské uzené, máslo, nakládaná okurka, rajče, listový salát 35,-
S HERKULESEM 1,3,7 
30g salám Herkules, máslo, nakládaná okurka, rajče, listový salát 35,-
SE SALÁMEM GURMÁN V ZELENÉM PEPŘI NEBO PARMEZÁNU 1,3,7 
30g salám Gurmán, máslo, nakládaná okurka, rajče, listový salát  35,- 
S ČABAJKOU 1,3,7  
30g čabajský salám, čabajská pěna, nakládaná okurka, rajče, listový salát  35,- 
S KRABÍM SALÁTEM SURIMI 1,3,4,7 
krabí salát Surimi, plátky vajec, čerstvá okurka, rajče, listový salát 35,-
S KUŘECÍMI PRSÍČKY A KARI  1,3 
100g kuřecí prsíčka, čerstvá okurka, rajče, paprika, kari dresink, listový salát 45,-
S KUŘECÍMI ŘÍZEČKY 1,3,7
90g smažené kuřecí řízečky, nakládaná okurka, domácí tatarka, listový salát 45,- 
PROSCIUTTO CRUDO 1,3,7 
30g italská sušená šunka, sušená rajčata, olivy, cibule, pom. máslo, listový salát  45,- 
S UHERSKÝM SALÁMEM 1,3,7 
30g uherský salám, máslo, nakládaná okurka, rajče, listový salát  45,- 
ROASTBEEFOVÁ 1,3,7,10 
40g anglický roastbeef, červená cibule, křenový dresink, ledový salát  45,- 
S UZENÝM LOSOSEM 1,3,4,7 
40g uzený losos, čerstvý sýr s koprem, vejce, ledový salát 50,- 
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Plněné banketní pečivo: 
mini houstičky - světlé, světlé sýrové 

 - tmavé celozrnné 

s vepřovou šunkou 1,3,7 16,52 
s moravským masem 1,3,7 16,52 
s čabajkou 1,3,7 16,52 
se salámem Gurmán v zeleném pepři 1,3,7 16,52 
se salámem Gurmán v parmazánu 1,3,7 16,52 
s anglickou slaninou, dijonskou hořčicí a cibulkou 1,3,7 10 16,52 
kombi – šunka a sýr 1,3,7 16,52 
Hawai – s kuřecím kari salátem a kuřecími prsíčky 1,3,7 16,52 
s mozzarellou a rajčaty 1,3,7 16,52 
3 druhy sýra 1,3,7 16,52 
s hermelínem 1,3,7 16,52 
s nivou a vlašskými ořechy 1,3,7 16,52 
s krabím salátem Surimi 1,3,4,7 16,52 
se sleděm a cibulkou 1,3,4,7 18,26 
s tuňákem a cibulkou 1,3,4,7 18,26 
s treskou a la losos 1,3,4,7 20,- 
s jemně vyuzenou pražskou šunkou od kosti 1,3,7 18,26 
s kuřecím / vepřovým řízečkem a kyselou okurkou 1,3,7 23,47 
s roastbeefem na křenovém dresinku 1,3,7,10 23,47 
s uherským salámem PICK 1,3,7 23,47 
prosciutto crudo – italská sušená šunka 1,3,7 23,47 
s uzeným norským lososem na pomazánkovém másle  
s čerstvým koprem 1,3,4,7 23,47 

Kulaté slané mini větrníčky – ø 45 mm: 
se šunkou 1,3,7 9,- 
s čabajskou pěnou 1,3,7 9,- 
s tuňákovou pomazánkou 1,3,4,7 9,- 
s lososovou pěnou 1,3,4,7 9,- 

9,- 
9,- 
9,- 

s krabím salátem Surimi 1,3,4,7 
s třenou nivou a vlašským ořechem 1,3,7 
s hermelínem 1,3,7 
s česnekovo-sýrovou náplní a vejcem 1,3,7 9,- 
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Plněné briošky podlouhlé: 
se sýrem na sýrovo-česnekové pomazánce 1,3,7 20,- 
se salámem Herkules 1,3,7 20,- 
se šunkou na másle 1,3,7 20,- 
se sýrovo-česnekovou pomazánkou a vejci 1,3,7 20,- 
s čabajkou na čabajské pěně 1,3,7 20,- 

Plněné mini kornspitzy: - 
velikost cca 12 cm  

se 3 druhy sýra 1,3,7 20,- 
s budapeští a vejci 1,3,7 20,- 
s hermelínem na hermelínové pomazánce 1,3,7 20,- 
s nivou a vlašskými ořechy 1,3,7 20,- 
s mozzarellou a rajčaty 1,3,7 20,- 
s tvarohem a sušenými rajčaty 1,3,7 20,- 
se šunkou 1,3,7 20,- 
s kuřecími prsíčky 1,3,7 20,- 
prosciutto crudo – italská sušená šunka 1,3,7 25,- 
s roastbeefem 1,3,7,10 25,- 
s krabím salátem Surimi 1,3,4 7 20,- 
s uzeným norským lososem na pom. másle s čerstvým koprem 
1,3,4,7 25,- 
s treskou a la losos a vejci 1,3,4,7 25,- 

25,21 
25,21 
25,21 
25,21 
25,21 
25,21 
25,21 
25,21 

Plněné celozrnné rohlíky 
se šunkou 1,3,7 
se šunkou a sýrem 1,3,7 
se sýrem 1,3,7 
s hermelínem 1,3,7 
s mozzarellou a rajčaty 1,3,7 
s vajíčkem 1,3,7 
se salámem Gurmán v zeleném pepři a parmezánu 1,3,7 
s krabím salátem surimi 1,3,4,7 
s kuřecími prsíčky 1,3,7 30,43 

30,43 s tuňákem 1,3,4,7 
s uzeným norským lososem 1,3,4,7 33,91 
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20,- 
20,- 
20,- 

Plněné housky  
se šunkou 1,3,7 
se šunkou a sýrem 1,3,7 
se sýrem 1,3,7 
se salámem Herkules 1,3,7 20,- 

28,- 
28,- 
28,- 
28,- 

Sendviče 
se šunkou 1,3,7 
se sýrem 1,3,7 
se šunkou a sýrem 1,3,7 
s kuřecími prsíčky a kari dresinkem 1,3,7 
s tuňákem a vejci 1,3,4,7 28,- 

Slané dorty: 
- základem je klasický chlebový korpus z žitného nebo bílého chleba 
- složení dortů je orientační, záleží na Vašich přáních a požadavcích  
- váha dortu dle přání – min. 1 kg 

rybí dort zdobený marinovanými tygřími krevetami, uzeným lososem 
a nepravým kaviárem 3,4,7,9 
- náplň:  krabí salát surimi 1 kg / 391,30 

pikantní dort zdobený čabajkou, salámem Gurmán v zeleném pepři 
a parmezánu a feferonkami 3,7 
- náplň dle výběru: čabajková pěna / šunková pěna / sýrová pomazánka 
s česnekem / hermelínová pomazánka 1 kg / 343,50 

šunkový dort zdobený vepřovou šunkou, moravským uzeným 
 a debrecínskou pečení 3,7,9 
 - náplň dle výběru: / šunková pěna / sýrová pomazánka s česnekem / 
hermelínová pomazánka / třená niva / tvarohový krém s bylinkami 1 kg / 343,50 

sýrový dort zdobený výběrem českých sýrů, hroznovým vínem a ořechy 
- náplň dle výběru: sýrová pomazánka s česnekem / hermelínová 
pomazánka / třená niva / tvarohový krém s bylinkami 1 kg / 343,50 
3,7 
aspikový dort se šunkovými rolkami s bramborovým salátem, vejci 
a zeleninou 1 kg / 191,30 
3,7,9,10 
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aspikový dort se šunkovými rolkami s krabím salátem surimi, vejci 
a zeleninou 1 kg / 191,30 
3,7,9,10 

Slané listové taštičky: 
40 g se zelím a uzeným masem 1,3 12,17 
40 g se špenátem 1,3 12,17 
40 g se zelím 1,3 12,17 
40 g se sýrem a pórkem 1,3,7 12,17 
40 g Neapol 1,3 12,17 
40 g s nivou 1,3,7 12,17 
40 g se žampiony 1,3,7 12,17 
40 g párek v listovém těstě s francouzskou hořčicí sypaný sezamem 

1,3,10,11 15,65 
40 g listový šnek se slaninou 1,3 12,17 
1 kg domácí slané tyčinky z listového těsta 1,3,7,11 

(s kmínem, mákem, grilovacím kořením, s chilli, se sezamem, se sýrem…) 250,- 
1 kg domácí slané tyčinky z ořechového těsta sypané ořechy 280,- 

Francouzské slané koláče – quiche ø 100 mm: 
se slaninou 1,3,7 30,43 
s brokolicí 1,3,7 30,43 
neapol 1,3,7 30,43 
cibulový 1,3,7 30,43 
se šunkou a sýrem 1,3,7 30,43 
s pórkem a sýrem 1,3,7 30,43 
provensál 1,3,7 30,43 
pórkový 1,3,7 30,43 
špenátový 1,3,7 30,43 
se 3 druhy sýra 1,3,7 30,43 
žampiónový 1,3,7 30,43 
pikant - slanina, jalapeño papričky 1,3,7 30,43 
se sýrem 1,3,7 30,43 
s rajčaty a mozzarellou 1,3,7 30,43 
s nivou a ořechy 1,3,7 30,43 

150,-
Studené omáčky, dipy a salsy: 

1 kg bylinková (jogurt, bylinky, majonéza) 3,7 
1 kg bifteková hořčice (hořčice, nakládaná zelenina, kečup) 3,9,10 150,-



17 

1 kg křenová (jogurt, majonéza, křen) 3,7 150,-
1 kg koprová (jogurt, majonéza, čerstvý kopr) 3,7 150,- 
1 kg z modrého sýru (smetana, majonéza, niva) 3,7 150,-
1 kg dijonská (majonéza, dijonská hořčice) 3,7,10 150,-
1 kg jogurtová s česnekem (jogurt, majonéza, česnek) 3,7 150,-
1 kg tatarská (majonéza, nakládané okurky, cibule) 3,7 150,- 
1 kg pesto (jogurt, majonéza, bazalkové pesto) 3,7 150,- 
1 kg domácí mexická salsa s papričkami jalapeños a římským kmínem 200,- 
1 kg BBQ – americká kouřová barbecue omáčka 200,- 
1 kg Mexická chipotle salsa – pálivá 200,- 

Obložené mísy: 
- jsou servírovány na nevratných plastových nebo papírových mísách 
- cena jedné mísy je 25,- Kč a připočítává se k ceně obložené mísy 
- po dohodě možno zapůjčit též mísy nerezové 

1 kg zeleninová mísa – variace soust z čerstvé zeleniny 187,- 
1 kg zeleninová mísa – variace soust z čerstvé zeleniny s dipem 

z modrého sýru (0,2 kg) 7 217,40 
1 kg    grilovaná zelenina s provensálskými bylinkami a česnekem 

- lilek, cuketa, červená a žlutá paprika 356,50 
1 kg mísa „Caprese“ – cherry rajčátka s baby mozzarellou, 

čerstvou bazalkou a olivovým olejem 7 448,- 
1 kg ovocná mísa (mix kusového ovoce) 150,- 
1 kg mísa s variací soust z čerstvého ovoce 252,- 
1 kg mísa s variací soust z čerstvého ovoce obalených v mléčné 

nebo hořké čokoládě servírovaných na palmovém listě 487,- 
1 kg salámová česká - výběr tradičních českých uzenin a salámů 400,- 
1 kg salámová luxusní – výběr dovozových uzenin a salámů 600,- 
1 kg kombinovaná česká – výběr tradičních českých sýrů a uzenin 7 421,50 
1 kg kombinovaná luxusní – výběr dovozových sýrů a uzenin 7 678,20 
1 kg sýrová česká – výběr tradičních českých sýrů s hroznovým vínem 

a vlašskými ořechy 7 452,- 
1 kg sýrová luxusní – výběr dovozových sýrů s hroznovým vínem 

a vlašskými ořechy 7 747,80 
1 kg jemně vyuzená Pražská šunka od kosti, nakládané okurky, 

hořčice a čerstvý křen 10 487,- 
1 kg variace tradičních italských uzenářským specialit – Spianata romana 

a calabrese, parmská šunka a mortadela, zelené a černé olivy 687,- 
1 kg španělský salám Chorizo, sušenými rajčaty a černými olivami 600,- 
1 kg maďarským uherský salám PICK se stříbrnými cibulkami,  

cornichonkami a kukuřičkami 852,- 
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1 kg  maďarská čabajská klobása se stříbrnými cibulkami, nakládanými 
okurkami a kukuřičkami 600,- 

1 kg anglický roastbeef s francouzskými cornichonkami 10 
a křenovým dipem ( 0,2 l ) 3,7 691,50 

1 kg anglický roastbeef s relishem z divokých brusinek 10 
a barevného pepře ( 0,2 l ) 691,50 

1 kg pečené masové kuličky s ostrou mexickou chipotle salsou ( 0,1 l ) 
1,3 448,- 

1 kg  grilované bulharské karbanátky a pečená červená paprika 
s tzatziki dipem ( 0,2 l ) 3, 7 478,30 

1 kg domácí utopence s feferonkami 252,50 
1 kg  světlá tlačenka se sekanou cibulkou a feferonkami 252,20 
1 kg zabíjačková 

(pečený vepřový bůček, tlačenka, jitrnice, jelito, cibule, okurky, feferonky) 1 300,- 
1 kg  pikantní pečený vepřový bůček s medem, nakládané 

okurky a feferonky 400,- 
1 kg mísa ze 3 druhů pečených mas (roastbeef, krkovice, karé) 10 452,- 
1 kg nakládaný hermelín s feferonkami, cibulí a divokým kořením 7 452,- 
1 kg grilovaná marinovaná kuřecí prsíčka na trhaných listových 

salátech s BBQ omáčkou ( 0,2 l ) 478,30 
1 kg grilovaná kuřecí křidélka Louisiana Hot v ostré marinádě 

s hranolkami z řapíkatého celeru, okurky a mrkve, dip z modrého 
sýru (0,2 l) 3,7 365,20  

1 kg pečené vepřové karé v medovo-pepřové krustě proložené 
smaženými cibulovými kroužky, medovo-hořčičný dip (0,2 l ) 1,3,7 487,- 

1 kg kuřecí roláda plněná parmskou šunkou a listovým špenátem 487,- 
1 kg uzený hovězí jazyk s čerstvým křenem a francouzskými 

cornichonkami 487,- 
1 kg marinovaný uzený hovězí jazyk v divokém koření a olivovém 

oleji s červenou cibulí 487,- 
1 kg prosciutto crudo - italská sušená šunka a cukrový meloun 843,50 
1 kg variace belgických paštik s nakládanou zeleninou 487,- 
1 kg smažené cibulové kroužky s dipem z modrého sýru ( 0,2 l ) 1,3,7 356,50 
1 kg tatarský biftek z hovězí svíčkové, sekaná cibulka a papričky 

jalapeños, 25 ks chlebové topinky s česnekem 1 ,3 1200,- 
1 kg carpaccio z hovězí svíčkové marinované v bylinkách s hoblinkami 

sýru parmezán a rukolou  7 1200,- 
1 kg tatarák z čerstvého norského lososa s koprem, kapary a citronovou 

šťávou, 25 ks toasty z bílého pečiva 1,3,4 843,50 
1 kg uzený norský losos s koprovou zakysankou, vařenými vejci 

a čerstvými limetkami 3,4,7 1087,- 
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1 kg marinované tygří krevety v olivovém oleji s bylinkami 
a česnekem 4 952,- 

1 kg koktejl z tygřích krevet v růžovém dresinku s čerstvým koprem 
4,7 952,- 

1 kg mísa ze zavináčů 4 252,50 
1 kg mísa se salátem ze sleďů v hořčičném dresinku s koprem 4,7,10 356,50 
mísa - 30 ks 30 g koktejlové řízečky z vepřové kýty s nakládanými okurkami  
a citronem 1,3,7 521,50 
mísa - 30 ks 30 g koktejlové kuřecí  řízečky s nakládanými okurkami  
a citronem 1,3,7 521,50 
mísa - 30 ks 30 g koktejlové řízečky z vepřové panenky s nakládanými 
okurkami a citronem 1,3,7 635,- 

TEPLÝ BUFET 
orientační nabídka 

Polévky (300 ml): 
hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou julienne 1,3 25,- 
kuřecí vývar s nudlemi a zeleninou 1,3 25,- 
francouzská cibulačka se sýrovými krutony 1,3,7 25,- 
bramborová s houbami 1,3 25,- 
hráškový krém 1,7 25,- 
brokolicový krém 1,7 25,- 
chřestový krém 1,7 25,- 
žampiónový krém 1,7 25,- 
gulášová s masem a bramborem 1 25,- 
fazolová s paprikovou klobásou 1,7 25,- 
zelná s klobásou, bramborami a houbami 1,7 25,- 
česneková s uzeným masem a bramborem 25,- 
dršťková 1 30,- 

Těstoviny, gnocchi a halušky(300 g): 
Gnocchi s kuřecími prsíčky, listovým špenátem a smetanou 1,3,7 
Gnocchi s kuřecími prsíčky a smetanovo-tomatovou omáčkou s bazalkou 1,3,7 
Gnocchi se zelím a uzeným vepřovým masem, vídeňská cibulka 1,3,7 
FARFALE CON PROSCIUTTO – šunka, hrášek a smetana 1,3,7 
 FARFALE CON POLLO – kuřecí prsíčka, žampiony, modrý sýr, pórek a 
smetana 1,3,7 
 PENNE CON FUNGHI – kuřecí prsíčka a omáčka z pravých lesních 
hříbků, parmazán  1,3,7 
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 PENNE PEPERONCINO – vepřová panenka, slanina, rajčatová omáčka, 
cibule, zelené olivy, paprika, česnek a chilli paprička, parmazán 1,3,7 
Penne se sušenými rajčaty, černými a zelenými olivami a oregánem 1,3,7 
Boloňské špagety, strouhaný sýr 1,3,7 
Halušky se zelím a uzeným vepřovým masem, vídeňská cibulka 1,3,7 
Halušky se slaninou a brynzou 1,3,7 
Šunkofleky, nakládaná okurka 1,3,7 

Rizota (300 g): 
Kari rýže s mořskými plody a zeleninou 4 
Kuřecí rizoto se zeleninou 
Houbové rizoto 7 
Srbské rizoto, nakládaná okurka a strouhaný sýr 7 

Speciality z kuřecích prsíček: 
100 g kuřecí soté se žampiony 1 
150 g kuřecí špíz – kuřecí prsíčka, slanina, cibule a paprika 
100 g Wok z kuřecích prsíček se zeleninou a ústřicovou omáčkou 1 
100 g Indické karí s pórkem 1 
100 g kuřecí nudličky v mexických fazolích s římským kmínem a jalapeños 
100g kuřecí prsíčka v omáčce z modrého sýru se žampiony a pórkem 7 
100g zapečená kuřecí prsíčka se šunkou a sýrem 7 
100g zapečená kuřecí prsíčka s mozzarellou, rajčaty a bazalkovým pestem 7 

a mnoho dalších 

Speciality z vepřové panenky: 
100 g medailonky z vepřové panenky s omáčkou z modrého sýru a grilovaným 

rajčetem 7 
100 g medailonky z vepřové panenky s omáčkou z pravých lesních hříbků 1,7 
100g medailonky z vepřové panenky s bazalkovou pesto omáčkou 1,7 
100 g medailonky z vepřové panenky s chipotle žampiony 

a mnoho dalších 

Speciality z hovězí svíčkové: 
100 g hovězí svíčková „Stroganoff“ 1 
100 g řezy z hovězí svíčkové s omáčkou z pepře tří barev  1,7 

a mnoho dalších 

České speciality: 
100 g „Svíčková“ – hovězí pečeně na smetaně   1,7,9 
100 g hovězí guláš 1 
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100 g hovězí minutkový guláš 1 
100 g zvěřinový guláš se sušenými švestkami 1 
150 g španělský ptáček 1 
100 g hovězí roštěnka na žampionech 1 
100 g pečené vykoštěné vepřové kolínko na černém pivu s cibulí a česnekem 
150 g moravský vrabec 1 
100 g vepřový špalíček à la bažant 1 
100 g jemně vyuzená pražská šunka od kosti 
1 ks pečené kuřecí stehno 
¼ pečená kachna 
100 g kuřecí prsíčka na paprice 1,7 

a mnoho dalších 

Speciality ze sladkovodních a mořských ryb: 
100 g filet z norského lososa 4 
100 g steak ze žlutoploutvého tuňáka 4 
100 g filet z candáta 4  
100 g filet z kapra 4  
100 g tygří krevety 4 

a mnoho dalších 

Smažené speciality: 
100 g smažený sýr / smažený sýr se šunkou 1,3,7 
100 g smažený hermelín 1,3,7 
150 g smažené žampiony 1,3,7 
150 g smažený květák 1,3,7 
100 g smažený kuřecí řízek 1,3,7 
100 g smažený vepřový řízek 1,3,7 
130 g smažený holandský řízek 1,3,7 
130 g smažený karbanátek 1,3,7 

a mnoho dalších 

Přílohy: 
200 g brambor pečený ve slupce s hrubou mořskou solí 
200 g gratinované smetanové brambory s rozmarýnem 7 
200 g vařený brambor 
200 g petrželové brambory 
200 g bramborová kaše s jarní cibulkou 7 
200 g šťouchaný brambor s pórkem 
200 g houskový knedlík 1,3,7 
200 g špekový knedlík 1,3,7 
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200 g bramborový knedlík 1,3,7 
200 g karlovarský knedlík 1,3,7  
200 g majoránkové bramboráčky 1,3,7 
200 g dušená rýže 
200 g divoká rýže / jasmínová rýže / basmati rýže 
150 g kukuřice s bylinkovým máslem 7 
150 g listový špenát 1,3,7 
150 g dušená míchaná zelenina  
150 g baby karotka  
150 g restované zelené fazolové lusky na uzené slanině a česneku 
150 g dušené bílé zelí 1 
150 g dušené červené zelí 1 
150 g dušená brokolice 
150 g mexické fazole v chilpotle omáčce s římským kmínem 
150 g grilovaná zelenina - lilek, cuketa, paprika, rajče a cibule 
100 g sladké hráškové lusky 

a mnoho dalších 

CUKRÁŘSKÁ VÝROBA 

Banán v čokoládě 7 25,- 
Banánový s karamelem 1,3,7 36,52 
Bavorský vdolek 1 ,3,7 25,- 
Bomba jahodová 1,3,7 36,52 
Bomba banánová 1,3,7 36,52 
Cappuccino 1,3,7 36,52 
Čára jádrová 1,3,5,6,7 17,40 
Čokoládový 1,3,7 36,52 
Čoko koule 1,3,7 17,40 
Čoko sen 1,3,7 36,52 
Florida 1,3,7 36,52 
Harlekýn vysoký 1,3,7 36,52 
Hruškový 1,3,7 36,52 
Cheesecake s višněmi - pečený 1,3,7 36,52 
Cheesecake s malinami 1,3,7 36,52 
Cheesecake s limetkami 1,3,7 36,52 
Cheesecake s maracujou 1,3,7 36,52 
Indián 1,3 17,40 
Jadran 1,3,7 36,52 
Jahodový smetanový 1,3,7 36,52 
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Jahodové  želé 1,3,7 36,52 
Karamelový 1,3,7 36,52 
Kokoska 1,3,7 19,20 
Kominík 1,3,7 36,52 
Koňaková špička 1,3,7 17,40 
Krtkův dort 1,3,7 36,52 
Kubánský 1,3,7 34,80 
Laskonka 1,3,7 17,40 
Morito – s vaječným likérem 1,3,7 36,52 
Medovník 1,3,7 36,52 
Meruňkovo-broskvový 1,3,7 36,52 
Míša řez 1,3,7 23,50 
Mrkvový 1,3 36,52 
Nugátový 1,3,7 36,52 
Opilý Izidor 1,3,7 36,52 
Ořechový bezé 1,3,7 36,52 
Ovocná šarlota 1,3,7 36,52 
Ovocný košíček 1,3,7 15,65 
Páj malinový 1,3,7 36,52 
Páj lesní směs 1,3,7 36,52 
Ovocný pohár s jahodami 7 43,50 
Ovocný pohár lesní směs 7 43,50 
Panna cotta citrónová 7 39,20 
Panna cotta s malinami 7 39,20 
Panna cotta s maracujou 7 39,20 
Pistáciový 1,3,7 36,52 
Pudinkový s broskví 1,3,7 36,52 
Punčový 1,3 36,52 
Punčový řez 1,3 23,50 
Roláda speciál s malinami 1,3,7 30,43 
Roláda speciál s borůvkami 1,3,7 30,43 
Rafaello kokosové 1,3,7 30,43 
Rafaello čokoládové 1,3,7 30,43 
Rakvička 1,3,7 15,65 
Sacher 1,3,7 36,52 
Stracciatella 1,3,7 36,52 
Šachovnice 1,3,7 36,52 
Štafetka 1,3,7 17,40 
Tartaletka tropico 1,3,7 42,60 
Tartaletka jahoda 1,3,7 4260 
Tartaletka lesní směs 1,3,7 42,60 
Tartalerka malina 1,3,7 42,60 
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Tiramisu 1,3,7 36,52 
Tvarohový pacholík 1,3,7 36,52 
Tvarohový s broskvemi 1,3,7 36,52 
Větrník 1,3,7 26,10 
Zakysanka čokoládová 1,3,7 36,52 
Zakysanka borůvková  1,3,7 36,52 
Zakysanka jahodová 1,3,7 36,52 
Zakysanka straciatella 1,3,7 36,52 
Žloutkový věneček 1,3,7 21,74 
Želé jahoda-broskev  - bez krému 1,3 36,52 
Želé malinové- bez krému 1,3 36,52 
Želé tropico – bez krému 1,3 36,52 
Želé lesní směs s tvarohem 1,3,7 36,52 
Želé malinové s tvarohem 1,3,7 36,52 

Minidezerty – minimální objednávka  ks od druhu
jahodové želé 1,3,7 8,70 
jahodové želé s kokosem 1,3,7 8,70 
malinové želé 1,3,7 8,70 
malinové želé s kokosem 1,3,7 8,70 
malinové želé s tvarohem 1,3,7 8,70 
tropico želé 1,3,7 8,70 
tropico želé s tvarohem,1,3,7 8,70 
banánek v čokoládě 7 8,70 
čokoládová koule s višní 1,3,7 8,70 
punčový  1,3 8,70 
laskonka s kávovým krémem 1,3,7 8,70 
žloutkový 1,3,7 8,70 
roládička (ořechová, čokoládová, kokosová) 1,3,7 8,70
košíček lesní ovoce 1,3,7 8,70 
košíček tropico 1,3,7 8,70 
ovocný terč 1,3,7 8,70 
indiánek 1,3 8,70 
koňaková špička 1,3,7 8,70 
věneček 1,3,7 8,70 
větrníček 1,3,7 10,43 
Míša tvarohový 1,3,7 8,70 
čokoládový 1,3,7 8,70 
tiramisu 1,3,7 8,70 
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Luxusní minidezerty - minimální objednávka  ks od druhu
jahodový 1,3,7 14,80 
borůvkový 1,3,7 14,80 
ostružinový 1,3,7 14,80 
pistáciový 1,3,7 14,80 
čokoládový 1,3,7 14,80 
nugátový 1,3,7 14,80 
smetanový 1,3,7 14,80 

 Minidezerty v pohárku minimální objednávka  ks od druhu

tiramisu v UH pohárku 7 17,40 
jahody se šlehačkou v UH pohárku 7 17,40 
čokoládový mousse v UH pohárku 7 17,40 

Koláče 
1 kg posvícenecké koláčky 1,3,7 220,- 
1 kg svatební koláčky 1,3,7 300,- 
1 kg plněné mini šátečky z tvarohového těsta 1,3,7 

(švestková povidla, mák, tvaroh, jablka, ořechy) 350,- 
americký s borůvkami a mákem 1,3,7 30,43 
americký s meruňkami a tvarohem 1,3,7 30,43 
americký s jablky 1,3,7 30,43 
borůvkový koláč 1,3,7 25,- 
meruňkový 1,3,7 20,- 
tvarohový mřížkový 1,3,7 20,- 
tříbarevný tvarohový 1,3,7 20,- 
perník s čokoládou a kokosem 1,3,7 20,- 
pudinkový s jablky 1,3,7 20,- 
švestkový koláč s mákem 1,3,7 20,- 
tvarohový s rumem 1,3,7 20,- 
tvarohový s rumem a ovocem 1,3,7 20,- 
jablečný závin 1,3 ,7 20,- 
tvarohový závin 1,3,7 20,- 
třený linecký banánek 1,3,7 15,- 
třená linecká kytička 1,3,7 15,- 
koláč kulatý – tvarohový, makový, s povidly, jablečný  1,3,7 
průměr cca 8 cm 13,- 
průměr cca 5 cm 7,- 



lergeny jsou vyznačeny čísly

1) Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich
2) Korýši a výrobky z nich -patří mezi potraviny ohrožující život
3) Vejce a výrobky z nich-patří mezi potraviny ohrožující život
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich-patří mezi potraviny
ohrožující život 
6) Sójové boby(sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj-patří mezi potraviny ohrožující život
8) Skořápkové plody a výrobky z nich –jedná se o všechny druhy ořechů
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l,
vyjádřeno SO2 
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich


