


Předkrmy / Appetizers

80g Rozpečený kozí sýr / Baked goat cheese (7,10)                139,- Kč
s marinovanou hruškou, roketou, listy salátů, olivami 
a dýňovými semínky / with marinated pear, arugula, 
lettuce, olives and pumpkin seeds

80g Carpaccio z hovězí svíčkové 
/ Carpaccio of beef tenderloin (7,8)                  169,- Kč
dochucené bazalkovým pestem, rukolovým salátkem a hoblinkami 
parmazánu / seasoned with basil pesto, 
arugula salad and parmesan shavings

100g Mozzarella balená v parmské šunce 
/ Prosciutto wrapped mozzarella (1,7)                  129,- Kč
zapečená na grilu, podávaná na malém míchaném salátku 
s bagetkou / baked on the grill, served with
a small mixed salad with baguette

K pivu / With beer

150g Domácí bramborové lupínky 
/ Homemade potato chips (3,7)      65,- Kč
podávané s česnekovou omáčkou / served with garlic sauce

100g Směs ořechů v koření 
/ A mixture of nuts in spices (5)      89,- Kč
Mandle, lískové oříšky a arašídy pečené v pikantním koření 
/ Almonds, hazelnuts and peanuts baked in a spicy seasoning

Polévky / Soups

Italská tomatová / Italian tomato (7)      55,- Kč
z čerstvých rajčat doplněná nočkem smetany, 
zdobená čerstvou bazalkou / made from fresh tomato
with whipped cream, decorated with fresh basil

Silný slepičí vývar / Strong chicken broth (1,3,7,9)    55,- Kč
s máslovou zeleninou, šunkovými nočky z odpalovaného těsta 
a libečkovým olejem / with buttered vegetables, ham gnocchi 
made from choux pastry and lovage oil



Maso / Meat

200g Grilovaný hovězí malý ořech / Grilled ball tip steak (7)          315,- Kč
s pečenými bramborami, dýňovým pyré a lanýžovou omáčkou 
/ with baked potatoes, pumpkin 
puree and truffle sauce

200g Hovězí flank steak / Beef flank steak (7)                 325,- Kč
s mačkanými bramborami, polníčkem a silnou 
hříbkovou omáčkou / with mashed potatoes, 
lamb's lettuce and a thick mushroom sauce    
               

180g Vepřová panenka / Pork tenderloin (7,10)                225,- Kč
s celerovou kaší, kapustou a kroupovým demi-glace
 / with celery mashed potatoes, kale and barley demi-glace

180g Kuřecí prso s kůží/ Chicken breast with skin (7,10)            195,- Kč
s parmazánovým rizotem a tymiánovou cuketou 
/ with parmesan risotto and thyme zucchini  

750g Pečená vepřová žebírka / Roasted pork ribs (1,7)               269,-Kč
podávaná se steakovými hranolky, zelným salátkem 
a BBQ omáčkou / served with steak fries,
cabbage salad and BBQ sauce

1000g Pečené vepřové koleno / Baked pork knee (1,10)            239,- Kč
Vykostěné, plněné kysaným zelím a smaženou cibulkou, hořčice, 
křen, nakládané papriky / Boneless, stuffed with sauerkraut and fried 
onions, mustard, horseradish, pickled peppers

300g Pečená kuřecí křídla / Baked chicken wings (1,7,9)           149,- Kč
s BBQ omáčkou a opečenou bylinkovou bagetou 
/ with BBQ sauce and baked herb baguette

180g Smažené kuřecí řízečky / Fried chicken cutlets (1,3,7,)    175,- Kč
v kukuřičné strouhance s kyselou okurkou, zdobené citrónem 
/ in corn breadcrumbs with sour pickle, garnished with lemon

Ryby / Fish

200g Grilovaný losos / Grilled salmon (4,7)                  295,-Kč
s pečenými brambůrky a rukolovým špenátem, zdobený 
limetkovým máslem / with roasted
potatoes and arugula spinach, garnished with lime butter                                                    



Těstoviny, noky, rizoto / Pasta, gnocchi, risotto

Pappardelle s hovězí svíčkovou 
/ Pappardelle with beef tenderloin (1,3,7)                219,- Kč
se sušenými rajčaty, olivami, avokádem, rukolou 
a sýrem pecorino / with sun-dried tomatoes, 
olives, avocado, arugula and pecorino cheese

Domácí bramborové noky 
/ Homemade potato gnocchi (1,7)                  169,- Kč
s listovým špenátem, kuřecími nudličkami a smetanovou omáčkou, 
sypané parmazánem / with spinach leaves, chicken strips and cream 
sauce, sprinkled with parmesan cheese 

Hříbkové rizoto / Wild mushroom risotto (7)                 165,- Kč
z pravých hříbků s parmazánem 
/ with porcini mushrooms and parmesan cheese

Špagety aglio olio peperoncino 
/ Spaghetti aglio olio peperoncino (1,3,7)                 145,- Kč

Saláty / Salads

Caesar salát / s grilovaným kuřecím prsíčkem 
Caesar salad / with grilled chicken breast (1,3,4,7)   129,- Kč / 179,- Kč
Listy římského salátu, pancetta, krutóny, parmazán / Romaine lettuce, 
pancetta, croutons, parmesan

 
Zeleninový salát s ovčím sýrem 
/ Vegetable salad with sheep's cheese (1,7)                 165,- Kč
Listy salátu, rajčata, okurky, grilované papriky, červená cibule 
a chlebové krutóny / Lettuce leaves, tomatoes, cucumbers, 
grilled peppers, red onion and bread croutons

Zeleninový salát s kuřecími stripsy 
/ Vegetable salad with chicken strips (1,3,7)                 165,- Kč
Mix salátů, rajčata, papriky, okurky, česnekový dip, 
pražená slunečnicová semínka / Mix of salads, tomatoes, 
peppers, cucumbers, garlic dip, roasted sunflower seeds                                             
         
  

Dezerty / Desserts

Kokosová Panna Cotta / Coconut Panna Cotta (7)                  89,- Kč
s malinovou omáčkou a mátovou drobenkou 
/ with raspberry sauce and mint crumble 

Čokoládový fondán / Chocolate fondant (3,7,8)                  89,- Kč
servírovaný s vanilkovou zmrzlinou a mandlovými lupínky 
/ served with vanilla ice cream and almond flakes

Limetkový cheesecake / Lime cheesecake (1,3,7)    89,- Kč 
S borůvkovou smetanou / with blueberry cream



Přílohy / Side dishes

Hranolky / Fries                                                      35,- Kč
Bramborová kaše / Mashed potatoes (7)     35,- Kč 
Zelenina na grilu / Grilled vegetables      45,- Kč
Bylinková bageta / Herb baguette (1,7)     20,- Kč  
Chléb / Bread (1,7)        15,- Kč  

Burgery / Burgers

Mood’s Classic burger (1,3,7)                   205,- Kč
s čedarem, slaninou, ledovým salátem, rajčetem, 
marinovanou cibulí a majonézou / with cheddar cheese, bacon, 
lettuce, tomato, marinated onions and mayonnaise

Hell Lucipher (1,3,7)                    199,- Kč
s domácí chorizo salsou, čedarem, rajčetem, ledovým salátem 
a Habanero papričkou / with homemade chorizo salsa, 
cheddar cheese, tomato lettuce and Habanero pepper

Blue cheese (1,3,7)                    199,- Kč
s cibulovou marmeládou, ledovým salátem, rajčetem, 
gorgonzolou a majonézou / with onion relish, lettuce, tomato, 
gorgonzola cheese and mayonnaise

Egg head (1,3,7)                    205,- Kč
se slaninou, vejcem, BBQ omáčkou, ledovým salátem, 
rajčaty, čedarem a marinovanou cibulí / with bacon, egg, BBQ sauce, 
salads, tomato, cheddar cheese and mayonnaise

El Chapo (1,3,7)                    205,- Kč
s fazolovou pastou, čedarem, slaninou, rajčetem, jalapeňos, 
ledovým salátem, čerstvým koriandrem a avokádovou salsou 
/ with bean paste, cheddar cheese, bacon, tomato, jalapeno, 
lettuce, fresh coriander and avocado salsa

Veggie burger (1,3,7)                     219,-Kč
s grilovaným sýrem Halloumi, pečenými paprikami, rukolou, 
rajčaty a BBQ omáčkou / grilled cheese Halloumi, roasted peppers, 
arugula, tomatoes and BBQ sauce                                                   
    

Burgery jsou podávány s hranolky a domácím zelným salátkem / 
Burgers are served with French fries and homemade cabbage salad

OZNAČENÍ ALERGENŮ:
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





Alkoholické koktejly 
/ Alcoholic cocktails

Cuba Libre                     105,- Kč 
(Havana club, Coca-Cola, limeta / Havana club, Coca-Cola, lime)  
                                   
 
Sex on the beach                                             125,- Kč
(Vodka, pomerančový džus, grenadina, pomeranč 
/ Vodka, peach vodka, orange juice, grenadine, orange)                                                     

Piňa Colada                                                               115,- Kč
(Havana club, smetana, kokosový sirup, ananasový džus 
/ Havana club, cream, coconut Syrup, pineapple juice)   

Mojito                                                                   105,- Kč
(Havana club, máta, limeta, třtinový cukr 
/ Havana club, mint, lime, cane sugar)

Caipirinha                                              115,- Kč
(rum Cachaca, limeta, citrónová šťáva 
/ rum Cachaca, lime, lemon juice)

Aperol Spritz                                     125,- Kč
(Aperol, Prosecco, pomeranč / Aperol, Prosecco, orange)

Nealkoholické koktejly / 
Non-Alcoholic cocktails

Mojito Virgin            79,- Kč
(jablečný džus, limeta, máta / Apple juice, lime, mint)   
                   

Shirley Temple                             79,- Kč
(ginger tonic, grenadina sirup / ginger tonic, grenadine syrup) 

 
Dolce Gabbana          79,- Kč                    
(Coca-Cola light, grenadina sirup, citron 
/ Coca-Cola light, grenadine syrup, lemon)  
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