
 

K PIVEČKU

120 g NÁŠ NAKLÁDANÝ HERMELÍN 109 Kč
paprička jalapeño, cibulka, pečivo

150 g SLEZSKÁ VEPŘOVÁ TLAČENKA 109 Kč
cibule, ocet, pečivo

200 g SELSKÝ TALÍŘ 139 Kč
uzená krkovice, klobása, hořčice, 

křen, okurka, pečivo

150 g KLOBÁSA NA GRILU 95 Kč
hořčice, křen, pečivo

160 g ČERTOVSKÁ MASOVÁ SMĚS na topince 119 Kč
pikantní masová směs sypaná sýrem gouda, 

opečené topinky (4 ks)



 

HLAVNÍ JÍDLO

150 g HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ 175 Kč
hovězí zadní z mladého býčka, u nás vyráběný karlovarský knedlík

brusinky, šlehačka

250 g SLOVENSKÉ HALUŠKY 169 Kč
bryndza, restovaná cibulka, špek

200 g SMAŽENÝ VEPŘOVÝ ŘÍZEK 125 Kč

vepřové karé v trojobalu, citron, okurka

200 g SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK 125 Kč
kuřecí prsa v trojobalu, citron, okurka

300 g DŘEVORUBECKÝ STEAK 239 Kč
krkovice na česneku a rozmarýnu, omáčka Demi-glace,

česnekový dresink, zelný salát

200 g MEDAILONKY  z vepřové PANENKY na tymiánu 225 Kč
švestková omáčka

200 g MARINOVANÝ KUŘECÍ STEAK 195 Kč
směs bylinek rozmarýnu &  tymiánu, bylinkové máslo

200 g VALAŠSKÝ ONDRÁŠ vepřový 165 Kč
řízek z vepřového karé v bramboráku, zelný salát

200 g VALAŠSKÝ ONDRÁŠ kuřecí 165 Kč
řízek z kuřecích prsou v bramboráku, zelný salát



 

PRO GURMÁNY

1700 g POMALU PEČENÉ KOLENO 475 Kč
hořčice, křen, zelný salát, nakládaná okurka, beraní rohy , pečivo

150 g HOVĚZÍ TATARÁK 239 Kč
(namíchaný),hovězí ořech, kapary, červená cibulka, vaječný žloutek,

opečená topinka (6 ks), česnek

500 g GRILOVANÁ ŽEBÍRKA AMBIENTE 275 Kč
naše BBQ marináda, hořčice, křen, nakládaná okurka

500 g KUŘECÍ KŘÍDLA BUFFALO WINGS 189 Kč
omáčka Blue cheese, náš salát Coleslaw

500 g KUŘECÍ KŘÍDLA se sladkou chilli marinádou 189 Kč
chilli marináda s medem

500 g MIX MINI ŘÍZEČKŮ (pro 2-3 osoby) 495 Kč
řízečky z vepřového karé & kuřecích prsou,

nakládané okurky, zelný salát

1000 g MIX GRILL (pro 2-3 osoby) 495 Kč
kuřecí křídla & vepřová žebírka AMBIENTE,

variace omáček Blue cheese & česnekový dresink, zelný salát



 

BURGERY

150 g Boston BURGER-pikantní 239 Kč
mleté hovězí maso z mladého býčka, naše burgerová bulka, sýr čedar,

sázené vejce, karamelizovaná cibulka, papričky jalapeño, chipotle majonéza, 

plátky rajčátek, červená cibulka, křehký salát

150 g Bacon BURGER-slaninový 269 Kč
mleté hovězí maso z mladého býčka, naše burgerová bulka, 2x sýr čedar,

pečená anglická slanina, naše BBQ omáčka, česneková majonéza,

červená cibulka, nakládaná okurka, křehký salát

150 g TRHANÉ VEPŘOVÉ v burgerové bulce 139 Kč
pomalu pečené vepřové maso, naše burgerová bulka, 

okurka, rajské, cibulka, naše majonéza, kečup, křehký salát

TORTILLA & WRAPS

150 g HOT CHEESE Quesadilla 185 Kč
pšeničná tortilla, grilovaná kuřecí prsa, zapečené dva druhy sýrů (modrý & čedar)

papričky jalapeño, chipotle majonéza, křehký salát

150 g Kuřecí BURRITO 175 Kč
pšeničná tortilla, restované kuřecí kousky, pečená anglická slanina,

rajské, křehký salát, jogurtový dresink



 

BEZMASÁ JÍDLA

100 g SMAŽENÝ SÝR "KŘUPÁK" 119 Kč
sýr GOUDA v obalu cornflakes, naše tatarská omáčka

200 g SMAŽENÝ KVĚTÁK 109 Kč
naše tatarská omáčka

200 g GRILOVANÁ ZELENINA s bylinkovým máslem 139 Kč
paprika, cibule, cuketa, fazolové lusky

SALÁTY

100 g CAESAR 155 Kč
grilovaná kuřecí prsa, římský salát, máslové krutony,

olivový olej, dresing CAESAR s ančovičkami, sýrové hobliny Grana Padano

100 g POLO 155 Kč
smažené kuřecí stripsy, paprika, rajské, okurka, 

medový hořčičný dresink, křehký salát

DEZERTY

160 g PALAČINKA S OVOCEM A ZMRZLINOU 119 Kč
2x palačinka, dva kopečky vanilkové zmrzliny, horké ovoce z lesních plodů, 

šlehačka, čokoládový přeliv

240 g ZMRZLINOVÝ POHÁR 145 Kč
čtyři kopečky vanilkové zmrzliny, horké ovoce z lesních plodů, 

sušenka, šlehačka, čokoládový přeliv



 

PŘÍLOHY

200 g Vařené brambory 39 Kč
200 g Bramborové hranolky 45 Kč
200 g Bramborové krokety 45 Kč
200 g Americké brambory 45 Kč
200 g Mačkané brambory se slaninou a cibulí 55 Kč
200 g Bramborová kaše 49 Kč
200 g Karlovarský knedlík z naší výroby 55 Kč
200 g Fazolové lusky restované na slanině a česneku 65 Kč
100 g Grilovaná zelenina na bylinkovém másle 75 Kč
50 g Blue cheese-dresink z modrého sýru 45 Kč
50 g Česnekový dresink 39 Kč
50 g Naše tatarská omáčka 39 Kč
50 g Kečup, hořčice 19 Kč

1 ks Topinka 5 Kč

1 ks Chléb 5 Kč


