


Barbacoa en paz
barbecue na míru

Vše, co si objednáte, Vám bude 
servírované na speciálním skleněném 
platě. Lze kombinovat různé druhy 
steaků, grilovaných zelenin, omáček 
a příloh.

časově
náročná 
příprava

originální recept exotické jídlo



Tapas
Meloun Espaňola

Aros
 de C

eboll
a

smažené cibulové kroužky podávané 
s avokádovou omáčkou

Buvolí mozzarella s rajčaty zdobená čerstvou 
bazalkou a olivovÿm pestem z bylinek

100g tataráček z čerstvého norského 
uzeného lososa podávaný 
s avokádovým dipem, zakysanou 
smetanou a bylinkovou bagetou 
zdobený koprem

100g grilované královské krevety 
na řeckém olivovém oleji zjemněné 
česnekem podávané na čerstvém trhaném 
ledovém salátu a servírované na mušli

kukuřičné čedarové chipsy podávané 
s omáčkou dle vlastního výběru

grilovaný žlutý meloun ve španělské 
šunce zdobený míchaným salátem

Camarones ala parrila

Paté d
e H

ígádo de Pato

topinky ve tvaru hranolek 
s česnekem sypané ledovým 
salátem, doporučujeme podávat 
s teplou omáčkou

naše domácí lahůdková paštika z konfitovaných kachních jatýrek a přes noc dozlatova 
pečeného vepřového na zástřiku portského vína a jemného koňaku podávaná 
s brusinkovým cumberlandem, servírovaná na speciálním prkénku doporučujeme
 s rozpečeným domácím chlebem, bazalkovou nebo česnekovou pečenou bagetou

De Salmon el Tártar

originální recept

originální recept

originální recept

originální recept

exotické jídlo

exotické jídlo

bez lepku

bez lepku

bez lepku

bez lepku

veggie

veggie

veggie

veggie

doporučujeme



Polévky
polévka ze tří druhů mexických  
fazolí s pečenou slaninou 
zdobená zakysanou smetanou, 
strouhaným sýrem a tortillovou 
slámou

s restovanou anglickou slaninkou, kousky
brambor a šlehaným vejcem podávaná
s chlebovými krutonky

s pikantní maďarskou klobásou a kousky 
brambor zdobená zakysanou smetanou

přes noc vařený z morkových kostí 
podávaný s čerstvou zeleninou 
a játrovým knedlíčkem

originální recept

originální recept

dopo
ruču

jeme



Bresaola

Beef

di Salmone

di Mixtas a Cristallo

100g Beef a 100g di Salmone+ extra parmazán

100g kanadský losos proložený listovým špenátem 
a sýrem mozzarella zdobený limetkou strouhaným
parmazánem a kapary

100g marinovaná hovězí svíčková z mladého býka 
s jalapeňos papričkami a speciálním kreolským kořením 
podávaná s parmazánem, limetkou a olivovým olejem

100g sušená hovězí svíčková z mladého býka podávaná 
se sušenými španělskými rajčátky, kapary, strouhaným 
parmazánem a rukolou

Pojmem carpaccio se dá nazvat vše, co je nakrájeno na tenké plátky 
a podáváno za syrova v souvislé vrstvě a ochuceno nebo doplněno 
studenou omáčkou. Původním základem bylo hovězí maso a majonézová 
omáčka. Poté se začalo dělat carpaccio z tuňáka a lososa, později 
vegetariánské ze zeleniny či ovoce (pomeranče, melouny, kedlubna, 
okurka...) a místo majonézy se používá olivový olej či sladká omáčka. 
Dnes je však možné vidět suroviny i marinované, nakládané či krátce 
povařené.

pikantní

originální recept

exotické jídlobez lepku

bez lepku

bez lepku

doporučujeme



Grilovaná pšeničná tortilla 
zapečená s marinovanou vepřovou 
panenkou, gratinovaná mozzarellou, 
čedarem a goudou s BBQ, podávaná 
s avokádovou omáčkou, sýrovou 
omáčkou a zakysanou smetanou.

Quesadilla 
de Cerdo

Poll
o E

nch
ill

ades

200g restované  kuřecí prsíčko 
se smetanovým špenátem v pšeničné tortille 
zapečené mozzarellou, čedarem a goudou  
podávané se zakysanou smetanou

200g grilované nebo smažené kuřecí prsíčko
v kukuřičné krustě s čerstvými rajčaty,
ledovým salátem a sýrovou omáčkou,
vše balené do pšeničné tortilly podávané 
se zakysanou smetanou a tortilla chips

Pollo Espinachi

200g restovaná kuřecí prsíčka ve 
smetanovo-čedarové omáčce podávaná 
v pšeničné tortille gratinovaná sýry gouda 
a čedar

200g grilované hovězí nudličky z pravé svíčkové 
společně restované s farmářskými
fazolemi a fazolovými lusky, gratinované  
mozzarellou, čedarem a goudou v pšeničné tortille 
podávané se zakysanou smetanou a tortilla chips

Burrito de Res

Grilovaná pšeničná tortilla zapečená 
s marinovanými kuřecími prsíčky na 
rožni, gratinovaná mozzarellou, 
čedarem a goudou s BBQ, podávaná 
s avokádovou omáčkou, sýrovou 
omáčkou a zakysanou smetanou.

Quesadilla 
de Pollo

Quesadilla 
de Caserole

Grilovaná pšeničná tortilla zapečená 
se sušenou šunkou, gratinovaná 
mozzarellou, čedarem a goudou 
s BBQ, podávaná s avokádovou 
omáčkou, sýrovou omáčkou a 
zakysanou smetanou.

Quesadilla
de Prosciutto

Enchillada con Pollo

originální recept

originální recept originální recept originální recept

Grilovaná pšeničná tortilla zapečená 
s výběrovým mletým hovězím, 
mexickými fazolemi a rajčátky, 
gratinovaná mozzarellou, čedarem a 
goudou s BBQ, podávaná s 
avokádovou omáčkou, sýrovou 
omáčkou a zakysanou smetanou.



Tacos hard a Tacos soft jsou tradiční mexická jídla už po celá staletí. Pravé tradiční 
a nejvíce rozšířené tacos jsou k dostání v tradičních stáncích „taquerías“, 
které bývají velmi často rodinnými podniky. Jedná se o malou měkkou nebo tvrdou 
tortillu, která je vyrobena z pšeničné mouky a je naplněna směsí masa a zeleniny. 
Pokud si vezmeme nejvíce rozšířené tradiční rodinné podniky a nejoblíbenější tacos 
de carne asada (hovězí), probíhá jejich příprava následovně. Lidé mají rozdělenu 
práci na několik rolí. Jeden griluje natenko nakrájené maso (většinou muž, může být 
i žena). Když je hotové, hodí jej do nádoby. Z té si bere další (vždy muž), který maso 

naseká na nízkém a širokém dřevěném špalku. Jakmile má maso nasekané, vezme 
tortillu, kterou dodává třetí člověk (žena). Nejlepší jsou zcela čerstvé tortilly, 
které se dělají přímo na stánku (ženy mívají nachystané těsto, ze kterého udělají 
kuličku, tu umístí do malého listu, který udělá perfektní placku, kterou dá na plochý 
plechový gril, rychle z obou stran opeče a pak posune na další místo, odkud si ji bere 
muž se sekáčkem). Muž se sekáčkem dá doprostřed tortilly maso, na něj trochu 
pálivé omáčky a fazolí a podává strávníkovi. Strávník si pak taco dozdobí dle své 
chuti omáčkami z misek. 

Taco
s S

hell
s S

of
t

 pš
en

ičn
é

 kukuřič
né

Tacos
 S

hell
s H

ard

bez lepku

Marinované rožněné kuřecí prsíčko filované 
na jemné plátky s restovanou čerstvou zeleninou,
zapečené třemi druhy sýra.

Tacos de Pollo

Marinovaná grilovaná vepřová panenka filovaná 
na jemné plátky s restovanou čerstvou zeleninou, 
zapečená třemi druhy sýra.

Tacos de Cerdo

Marinovaná grilovaná hovězí svíčková 
z mladého býka filovaná na jemné plátky s 
červenými fazolemi a zelenými lusky, zapečená 
třemi druhy sýra.

Tacos de Vaca

Restovaná čerstvá zelenina z paprik tří barev,
lilku a cukety, zapečená třemi druhy sýra.

Tacos de Verduras

Marinované rožněné kuřecí prsíčko filované 
na jemné plátky s restovanou čerstvou zeleninou,
zapečené třemi druhy sýra.

Tacos de Pollo

Marinovaná grilovaná vepřová panenka filovaná 
na jemné plátky s restovanou čerstvou zeleninou, 
zapečená třemi druhy sýra.

Tacos de Cerdo

Marinovaná grilovaná hovězí svíčková 
z mladého býka filovaná na jemné plátky s 
červenými fazolemi a zelenými lusky, zapečená 
třemi druhy sýra.

Tacos de Vaca

Restovaná čerstvá zelenina z paprik tří barev,
lilku a cukety, zapečená třemi druhy sýra.

Tacos de Verduras

originální recept

dopor
učujem

e

originální recept

dopor
učuje

me

jalapeños rocha 

čedar

avokádo
zakysaná smetana

sweet chilli chipotle BBQ



kuřecí
Chicken

200g kuřecí prsíčko grilované společně 
s nakládanými rajčaty, čerstvou bazalkou
gratinované mozzarellou

Caprese steak

200g marinované kuřecí prsíčko
na grilu zapečené pravým sedlčanským 
hermelínem podávané s omáčkou 
z pravých lesních hříbků

Cam
em

be
rt

 s
te

ak

200g kuřecí prsíčko na grilu podávané s  
brusinkovou omáčkou

200g kuřecí prsíčko na grilu s omáčkou 
z pravých lesních hříbků sypané parmazánem

Imperial steak

Parmesan steak

200g kuřecí prsíčko na grilu podávané 
s mexickou čedarovou omáčkou a zdobené 
chorizo omáčkou

Chedar steak

S
m

ažený kuřecí říz
ek

Š

penátové tagliatell
e

200g tagliatelle s grilovaným kuřecím prsíčkem 
a smetanovým špenátem

400g basmati rýže restovaná společně 
s cibulkou, grilovanými kuřecími prsíčky a 
čerstvou zeleninkou, zjemněná smetanou, 
zdobená parmazánem

150g farmářské grilované fazole a 
fazolové lusky podávané na horké 
pánvi s kuřecími nudličkami zdobené 
papričkami jalapeňos

pikantní

originální recept

bez lepku

bez lepku

dop
oruč

ujem
e

bez lepku

200g kuřecí řízek podávaný s domácí čalamádou



vepřové
Pork

Puerco de Queso

200g grilovaná vepřová panenka podávaná 
se smetanovo-čedarovou omáčkou zdobená chorizo 
omáčkou

200g vepřový řízek podávaný s domácí čalamádou

300g grilovaná vepřová kotleta na restovaných 
fazolových luscích s anglickou slaninkou a omáčkou 
ze zeleného pepře

Puerc
o d

e P
ros

ciu
tto

200g pečená vepřová panenka
plněná mozzarellou, šunkou prosciutto 
Jamón a sušenými brusinkami
zdobená sýrovou a chorizo omáčkou

Puerco de Pfeffer

200g grilovaná vepřová panenka zjemněná 
smetanovo-pepřovou omáčkou ze zeleného pepře

Puerco de Aramis

200g grilovaná vepřová panenka podávaná 
na listovém špenátu zjemněná smetanou 
a zdobená sázeným vejcem

Puerc
o  d

e W
alis

er

150g grilovaná kotleta na mexických 
fazolích s kukuřicí podávaná s pečenou 
slaninou a sázeným vejcem

200g grilovaná vepřová panenka zabalená 
do anglické slaniny podávaná se smetanovou 
omáčkou z pravých lesních hříbků

400g basmati rýže restovaná společně 
s cibulkou, španělskou šunkou prosciutto 
a lesními hříbky zjemněná smetanou 
a zdobená parmazánem

Steak Royal

200g grilovaná vepřová kotleta podávaná 
se smetanovou omáčkou z pravých lesních hříbků
zdobená papričkami jalapeňos

Steak Neapol

200g grilovaná vepřová kotleta balená 
ve slaninovém kabátku zdobená sázeným 
vejcem a šťávou chorizo

dopo
ruču

jeme

doporuču
jeme

pikantní

originální recept

originální recept

originální recept

originální recept

bez lepku

bez lepku



Beef
hovězí

pikantní

�ambování

originální recept

originální recept

bez lepku

300g marinovaný steak ve speciálním 
kreolském koření zdobený chorizo omáčkou

Asado e
l G

aucho

300g marinovaný steak podávaný s volským okem
zdobený grilovaným kukuřičným klasem
servírovaným v pečené slanině

A
sa

do
 H

ue
vo

200g BBQ mexické grilované fazole a 
fazolové lusky podávané na horké pánvi 
s hovězím masem zdobené papričkami 
jalapeňos

300g marinovaný steak podávaný 
na grilovaných cherry rajčátkách, paprikách a 
kukuřici

300g marinovaný steak podávaný 
na grilovaných zelených luscích 
s anglickou slaninou

Čerstvé marinované steaky z pravé 
svíčkové z mladého býčka.
100% české hovězí

150g restovaná basmati rýže s mexickými 
fazolemi a ragů z výběrového mletého hovězího 
z býka, čerstvou zeleninou a rajčaty gratinovaná 
mozzarellou, čedarem a goudou

doporučujeme



originální recept exotické jídlo

Con pollo
200g s grilovanými kuřecími prsíčky
Con Frutos de mar
200g s grilovanými kousky lososa a mořskými 
plody (krevety, chobotničky, slávky a mušle)
Vegetariana
300g s pečenou čerstvou zeleninou, lesními 
hříbky, kukuřicí a olivami
Valencia originál - pro 2
400g s grilovanými kousky kuřete, lososa 
a mořskými plody

bez lepku

200g de Pollo   (kuřecí)

200g  de Cerdo   (vepřové)

200g  de Vaca   (hovězí)

200g  de Mixtas   (mix)

Horká prskající pánev
Marinované maso krájené na nudličky, grilované společně 
s čerstvými paprikami tří barev, papričkami jalapeňos, 
s čerstvým grilovaným lilkem a cuketou, španělskou cibulkou 
a řapíkatým celerem, dochucené domácí BBQ omáčkou.
Na přání hosta lze připravit i nepikantní variantu.

Jemně marinované grilované maso, papriky tří barev, 
španělská červená cibule zjemněné žlutým melounem 
vše nakrájené na nudličky a ochucené speciálním 
kořením Fajitas přelité olivovým olejem podávané s 
pšeničnými tortilami, zakysanou smetanou a 
avokádovým dipem.

Je typické španělské jídlo z rýže podobné rizotu 
nebo kari. Pochází ze španělského města 
Valencie. Španělé toto jídlo pokládají spíše 
za regionální pokrm. Obyvatelé Valencie jí 
naopak považují za jeden ze svých symbolů. 
Na rozdíl od rizota se však v Paelle častěji 
objevují plody moře, zelenina a koření. Připravuje 
se na speciální nízké pánvi. K přípravě Paelly je 
nejdůležitější rýže, která se neomývá, 
jelikož škrob při vaření způsobuje potřebné 
zahuštění.

Mexicano Sartén

Fajitas

doporučujem
e

doporučujeme

časově
náročná 
příprava

60
minut

100g pravé hovězí svíčkové, 100g vepřové 
panenky, 100g kuřecích prsíček a 100g 
loupaných tygřích krevet



150g výběrové mleté hovězí s anglickou 
karamelizovanou cibulkou, španělskou slaninou, 
čedarovou omáčkou, římským salátem, bavorským 
okurkem a kouřovým dresingem v domácí housce s 
americkými hranolky a BBQ omáčkou

150g výběrové mleté hovězí s čedarem, španělskou 
slaninou, marinovanými papričkami jalapeňos, 
římským salátem, bavorským okurkem, pikantní 
BBQ majonézou a pepřovou omáčkou v domácí 
housce s americkými hranolky a sweet chilli

150g grilované kuřecí prsíčko se smaženými 
cibulovými kroužky, čedarem, španělskou slaninou, 
římským salátem, rajčaty a kouřovým dresingem
v domácí housce s americkými hranolky a BBQ 
omáčkou

150g výběrové mleté hovězí s grilovanou 
mozzarellou, čedarem, španělskou slaninou, 
římským salátem, bavorským okurkem a kouřovým 
dresingem v domácí housce s americkými hranolky 
a BBQ omáčkou

doporučujeme

pikantní

originální recept

originální recept

originální recept

originální recept

100% české hovězí 
z mladého býčka

Habanero

dv
oji

té 
ma

so

dv
oji

té 
ma

so

dv
oji

té 
ma

so

dv
oji

té 
ma

so



beef tartar

Marinovaná přes noc pomalu 
pečená výběrová žebírka 
“Spareribs” ve speciální domácí 
barbecue marinádě, připravovaná 
dle tajného receptu šéfkuchaře
podávaná s domácí čalamádou
servírovaná na speciálním prkně.

Jemné třené syrové hovězí maso
kořeněné, zdobené žloutkem 
podávané s topinkami 
a česnekem nebo opečeným 
toastem.
Na přání hosta tatarský biftek 
namícháme a dochutíme.

žebírka s hranolky

originální recept

originální recept

bez lepku

&

&

1000g

500g

1000g

500g



200g grilované mořské plody s obřími královskými 
krevetami podávané na římském salátu zdobené 
limetkou

200g grilovaný čerstvý norský losos 
položený na špenátovo-smetanovém lůžku
zdobený praženými mandlemi

150g čerstvé smetanové tagliatelle, grilované tygří 
krevety na česneku se zástřikem bílého vína

200g grilovaný čerstvý norský losos 
na restovaných cherry rajčátkách a paprice tří 
barev, lilku a cuketě

Salmon de espinacas

originální recept

bez lepku

bez lepku

dopor
učuje

me

doporučujeme

Losos je zdrojem dobře stravitelných 
bílkovin, nenasycených mastných 
kyselin omega-3, vitamínů skupiny B 
a D a dále minerálů jako jsou selen 
a draslík.



Saláty
150g filované rožněné kuřecí 
prsíčko zdobené parmazánovým 
domácím dresingem položené 
na ledovém salátu sypané 
parmazánem podávané 
s rozpečenou bylinkovou bagetou

150g grilované tygří krevety 
zdobené speciálním domácím 
dresingem položené na ledovém 
salátu sypané  parmazánem 
podávané s pečenými krutony

150g kuřecí nudličky rožněné 
na medu podávané na směsi 
z čerstvých rajčat, paprik a 
okurků sypané ledovým 
salátem a rukolou zdobené 
střapatým salátem

filovaná marinovaná vepřová 
panenka na grilu podávaná se 
sýrovou quesadillas tortillou, 
jemným řeckým dipem, 
položená na směsi 
zahradnického a listového 
salátu

směs ledového salátu, polníčku, rukoly 
cherry rajčat, paprik a okurků

Mix ensalada

originální recept

originální receptbez lepku

bez lepku

doporuč
ujeme

doporuč
ujeme

Salát Cheff

doporučujeme



bezmasá jídla

100g

100g

200g

100g

400g restované basmati rýže společně
s čerstvou zeleninou sypané sýrem 
parmazán

600g restovaných brambůrek 
se žampiony, rajčaty a fazolovými 
lusky, se zástřikem smetany 
gratinované třemi druhy sýra

originální recept

bez lepku

bez lepku



Junior menu     

100g smažené nebo grilované kuřecí prsíčko 
v domácí pečené bulce s římským salátem, rajčátky 
a majonézou podávané s hranolky a kečupem 
zdobené čedarovými tortilla chips

Pin
occ

hio 
burg

er

150g smažené kuřecí stripsy podávané s přílohou 
dle výběru

100g zapečené kuřecí prsíčko s mozaikou 
z mozzarelly a šunky podávané s přílohou 
dle výběru

100g smažené sýrečky podávané s přílohou 
dle výběru

100g tagliatelle s grilovaným kuřecím prsíčkem 
a smetanovým špenátem

originální receptdoporuč
ujeme



Deserty

domácí čokoládový dortík s vanilkovou 
omáčkou zdobený teplými lesními malinami

vyšlehané mascarpone s italskými piškoty,
kávou a amarettem podávané ve speciálním
skleněném pohárku a sypané holandským 
kakaem

palačinky plněné čokoládou Nutella 
zdobené cukrem, belgickou čokoládou, 
sypané drcenými lískovými oříšky a 
domácí šlehačkou

palačinky plněné malinami nebo lesním ovocem
s vanilkovou zmrzlinou zdobené domácí šlehačkou 
flambované na karamelu

tři kusy tvarohových knedlíčků plněných borůvkami 
a válených v mletých lískových oříšcích zdobených 
šlehačkou a čokoládou

palačinky plněné banánem, čokoládou 
Nutella zdobené belgickou čokoládou, 
drcenými lískovými oříšky a domácí 
šlehačkou

domácí čokoládový dortík s vanilkovou zmrzlinou 
zdobený domácí šlehačkou

Tvarohové knedlíčky

Palačinky s Nutellou

Palačinky s banánem

doporučujeme

doporučujeme

Domácí dorty dle nabídky...



Přílohy

pečené brambory
plněné sýrovou
omáčkou

šťouchané brambory 
se slaninou a cibulkou

grilovaná cuketa grilovaná zelenina

tortillas chips
zapečené se sýrem

restované bramborové
nočky s anglickou slaninou
a jarní cibulkou

ameri
ck
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ra

n
ol

k
y

hranolk
y  J

u
li

en

br
am

bo
ro

vé
 m

ří
žk

y

bramborové krokety

peče
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rambory

grilovaná kukuřice

restovan
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Grenaille
 br

am
bo

ry

rozpečená bageta
- bylinková
- česneková

pečené brambory
plněné zakysanou 
smetanou

rozpečený chléb
s bylinkovým máslem

bramborové klínky
na přání s česnekem

grilované fazolové lusky 
s anglickou slaninou

Basmati rýže




