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Pokrmy obsahují alergeny 1-14, informace o nich obdržíš u obsluhy. 
Ingredience na pizzách nelze zaměňovat. 

Poloviční porce ti zhotovíme rádi na požádání,
učtovat ti budeme 75% z celkové ceny.

Cola plech  28,- 

Kofola plech  28,-

Pilsner  38,-

Vína 0,7L: Cuvée Kraus, Baloun Muller, Statek Muler  150,-
další mělnická a moravská vína více info u obsluhy

MOŽNO PLATIT KARTOU - HLASTE PŘEDEM PŘI OBJEDNÁVCE

Velké saláty: 
Tančící zrzavá blondýna  145,-
rajče, mrkev, okurka, kukuřice, s kousky drcených vlašských ořechů
na ledovém salátu s tančícím lanýžovým olejem
Julius  165,-
100g grilovaného a nasekaného kuřecího masa na ledovém salátu, 
rajče, paprika, okurka, juliův dresink přeliv a pizza tyčky
Salát Milášek – doporučujeme! 165,-
rajče, sušené rajče, paprika, okurka, olivy, grilované žampióny, 
upražená slunečnicová semínka, ledový salát, zakapaný dýňovým olejem
Akrobat s dřevěnou nohou 155,-
grilovaná slanina, ledový salát, decentně cibule, rajče, černé fazole, 
zakapaný olivovým olejem s chilli
Avokrásnosalát 145,-
avokadová guacamole, rajčata, salát, citronová zálivka, nachos, ledový salát

Malé saláty: 
Šošošák    rajče, paprika, okurka, balkán 79,-
Zapomenuté mládí v modrém kočárku s drátěnými koly 65,-
kolečka okurky, kolečka mrkve, ledový salát, zakysaná smetana

Saláty

Fettuccine rozlámaný Fiat     129,-
parmazán, slunečnicové semeno, jalapeňos, olivový olej, sušená rajčata
Fettuccine  Olchoj    122,- 
kuřecí maso, niva, smetana    
Fettuccine roztrhané krávy, co šlápla v Angole na českou minu 139,-
Hovězí trhané maso, pečené 8 hodin, BBQ omáčka, olivy, rajče, eidam

Spaghetti Evíčko 129,-
Naše super kvalitní hovězí mleté maso, cibule, rajčata, eidam, tomato

Spaghetti  AKASH    119-
kuřecí maso, kukuřice, eidam, smetana 

Spaghetti nakousnutý žampión z Kokořínska 138,-
kuřecí maso, eidam, žampióny, smetana 

Spaghetti Císaře pána       148,-
vepřové maso, klobása, slanina, chilli, eidam 

Testovinyˇ 

Silné těsto na malou 13,-
Silné těsto na velkou 26,-
Eidam     /50g/ 21,-
Niva   /50g/ 22,-
Mozzarella     /50g/ 22,-
Hermelín  /50g/ 25,-
Parmazán /30g/ 33,-
Kuřecí maso  /50g/ 24,-
Šunka      /50g/ 18,-
Salám      /50g/ 15,-
Slanina  /50g/ 19,-
Žampióny       /50g/ 13,-

Rajče      /50g/ 10,-
Olivy       /1ks/ 1,67
Ananas        /50g/ 13,-
Cibule   /50g/ 6,-
Vejce    /1ks/ 9,-
Paprika  /50g/ 14,-
Jalapeňosky   /24g/ 22,-
Chilli        5,-
Kukuřice       /50g/ 12,-
Česnek  /10g/ 6,-
Brokolice      /50g/ 16,-
Klobása /50g/ 19,-

Ingredience
  navíc

Nebudeš-li si přát jinak,
na malou ti dáme 50g, 
na velkou automaticky 100g. 
Ingredience nelze zaměňovat. 

Burrito Mimozemšťan  149,-
kuřecí maso – grilované a následně nasekané, žampióny, rajčata, 
salsa, rýže       
Burrito Stokilová baletka  149,-
kuřecí maso – grilované a následně nasekané, čerstvá okurka, rajče,
salát, guacamole 
Burrito Pasáčka ovcí s potetovaným zadkem (má tam motýla)  155,-
8 hodin pečené, trhané, pikantní hovězí maso, fazole, rýže, BBQ
Burrito Chytré báby z Chocně      155,-
naše super hovězí maso – mleté, chorizo koření, nachos, fazole, 
jalapeňos, salát 

Quesadilla Chudáček       149,-
kuřecí maso – grilované a následně nasekané, eidam, guacamole, zakysaná smetana   

Quesadilla Andělská  159,-
plněná eidamem, nivou, hermelínem, balkánem, BBQ omáčka a mexická salsa

Quesadilla Mongolského motorkáře s píchlou gumou 159.-
8 hodin pečené, trhané, pikantní hovězí maso, fazole, čedar

Nachos /100g/    54,-
Nachos /100g/ + edaim  69,-
Nachos /100g/ + čedar  69,-
Nachos /100g/ + niva  69,-
Nachos /100g/ + guacamole, salsa, BBQ omáčka 89,-
Nachos /100g/ + 8 hodin pečené, trhané, maso, čedar 99,-

Dle toho, na co máš chuť si nachosky můžeš dát s různými salsami, nebo zapečené 
s eidamem, či nivou, nebo prasetem, ceny ingrediencí najdeš na dalších stránkách.

Nachos

Burritos

Quesadilla

Nápoje



          
Pizzy pro Vás pečeme od roku 1996, nesnažíme se péct italské pizzy, vždy jsme razili 
svou cestu a svůj trend, který je přizpůsobený českému mlsnému jazýčku. 
Milujete naší pizzu, proto jaká je. 

LEHKÉ pizzy – ingredience na pizze jsou v menším množství, 
proto je pizza za příznivou cenu.                                      malá              velká      rodinná
 24cm 32cm   44cm
Classic eidam (nebo s mozzarellou) 59,-    99,- 179,-
na Classic si můžeš dle libosti naporoučet jakékoliv ingredience navíc
Kanadská eidam, šunka, kukuřice 69,-   129,- 229,-
Rafi novaná  eidam, žampióny, slanina, rajče   69,-   129,- 229,-
Voňavá kuřecí maso, klobása, eidam, olivy  69,-   129,- 229,-
Magadanka 
vepřové maso, cibule, slanina, chilli, eidam  69,-   129,- 229,-

MEDIUM pizzy – ingredience jsou na pizze v akorát množství a stejně tak druhy.
Kostelecká /Šunková/  šunka, eidam  79,-   139,- 244,-
Žampiónová  eidam, šunka , žampióny     87,-  149,- 251,-
Havajka  eidam, šunka, ananas   87,-  149,- 251,-
Šusmelička  šunka, eidam, na smetaně      88,-   154,- 257,-
Kohoutí  na smetaně, eidam, kuřecí maso  92,-  159,- 279,-
Salámová  eidam, šunka, salám,      92,-  159,- 279,-
Sloní oko eidam, vajíčko, slanina, rajče 92,-  159,- 279,-
Šéfíčkův de-lux - čtverka - pouze velká                       ---    159,- 279,-
ultra tenká, propečená, bez tomatu s kapkou lanýžového olivového oleje, nivy, hermelí-
nu, sušených rajčat, slunečnicovým semínkem, žampióny, špetky chilli a slaniny

NATŮNĚNÉ pizzy – naše vlajkové lodě, oblíbené, chutné, vymazlené
Pruhované trenky s růžovou kapsičkou 112,-  190,- 359,-
trhané hovězí, chipotle koření, cibule, eidam, slanina        
Zmožený řezník se skleněným okem           ---        190,- 359,-  
a zlatým zubem místo tomata BBQ omáčka, 
mleté lehce kořeněné hovězímaso, eidam, čedar, vajíčko
Královská 129,-  219,- 359,-
eidam, šunka, slanina, vepřové nudličky, jalapeňosky        
Kvatros sýros  
eidam,mozzarella, niva,hermelín, oliva 129,-  219,- 359,-
Pizza bankéře s krvavou Vespou   129,-  219,- 359,-
mozzarella, hermelín, slanina, kuře   
Pizza Argentinská Patkaagonie 129,-  219,- 359,-
hovězí mleté maso, eidam, cibule, salám, slanina, argentinské koření 
Pizza Krále Jelimána 129,-  219,- 359,-
kuřecí maso, eidam, cibule, salám,  paprika, chilli, olivy 

Pizzy

Rýže  /200g/ 29,-
Fazolky(lusky)  /200g/  39,-
Hranolky  /200g/ 38,- 
USA brambory  /150g/ 39,- 
Tortilla pšen. /150g -2ks/   45,- 
Čerstvá zelenina /200g/ 45,-
Pizza tyčky /150g/ 24,-
Grilovaná zelenina /200g/ 49,-

Salsa mexikána /50g/ 19,-
Barbecue omáčka /50g/ 19,-
Kysaná smetana   /50g/ 14,-
Tatarská omáčka /50g/ 14,-
Tatarská omáčka-sáček /50g/  19,-
Guacamole omáčka  /50g/ 25,-
Kečup Heinz-sáček  /20g/ 9,-
Chilli dochucovací set  9,-

ˇ ˇ Prílohy Omácky, Salsy

Světové fazole  (300g) – podáváme na německé litinové pánvi 127,-
černé mexické fazole, česká cibule, marocké koření - podáváme s pšeničnou tortillou

Indické kuřecí  VINDALŮ – doporučujeme! 159,-
150g masa,  tradiční indické jídlo,  pálivé a nevšední chuti
Jídlo pochází z Indie, je silně kořeněné, chuť postupně přechází 
z kyselé přes nasládlou až po pálivou, široká chuť tohoto pikantního jídla 
s výraznou dávkou kari, určitě očaruje váš mlsný jazyk, 
který je zvyklý na ohnivé pokrmy.

Argentinský Monstr Chipotle Burger 222,-
Naše super kvalitní hovězí maso (200g) jemně kořeněné chipotle 
kořením, cibule, slanina, salát, rajče, steakové hranolky, dvojitý
čedar, a to vše v housce pro Mexikáno pečené

Burger mexického, hladového, 
rozzuřeného křečka v pastičce na myši 165,-
8 hodin pečené, trhané, pikantní hovězí maso (150g), čedar, salát, nachos, grilované 
žampióny, rajče,  jalapeňos, steakové hranolky, a to vše v housce pro Mexikáno pečené

Burger zamilovaného instalatéra  165,-
Naše super kvalitní hovězí maso (150g), lehce pikantní, smažená cibule, 
slanina, čedar, salát, steakové hranolky, a to vše v housce pro Mexikáno pečené

Burger oholené Holátko 149,-
Naše super kvalitní hovězí maso (150g) jemně kořeněné typickým 
argentinským kořením, smažená cibule, slanina, čedar, salát, rajče, 
steakové hranolky, a to vše BEZ housky

Burger Karma nebo mačeta 145,-
Naše super kvalitní hovězí maso (150g), BBQ omáčka, cibule, 
slanina, žampióny, okurka, salát, rajče, a to vše v pšeničné tortille

Naše super maso = maso z býků chovaných na malé soukromé farmě na pomezí hanác-
kého a moravského kraje. Zvířata jsou krmena pouze senáží a jsou ve volném výběhu. 
Prvotřídní kvalitu masa pozná i laik po prvním soustu.

Speciality

Nymfa   156,-
150g grilovaná zprvu marinovaná kuřecí prsíčka, zlehka podušená v 
sýrové omáčce z nivy, hermelínu a poctivé smetany –  takže to pravé 
pro správného požitkáře, nebo pro správnou nymfu 
ZelenoBublus   159,-
150g grilovaná zprvu marinovaná kuřecí prsíčka, podávaná na grilované 
půlce papriky a grilované hrsti žampiónů, přelité lanýžovým olejem 
LÁSaKA    111,-
150g grilovaná zprvu marinovaná kuřecí prsíčka přelitá mírně zauzenou 
BBQ omáčkou (nevěříte-li, že je dobrá, můžeme vám jí dát bokem
do mističky)

Poutník se špinavejma nohama  144,-
130g kuřecí maso, smetana, hermelín, niva, žampióny

Zajíc, co se honí za mrkví

a vlastně ji nikdy nedožene – doporučujeme!  139,-
130g kuřecí maso, mrkev, cibule, smítko chilli, slunečnicové semínko, 
dochuceno sójovou omáčkou

Staré časy  136,-
130g vepřové maso, paprika, cibule, chilli, slanina  
Směs Kung-fu bojovníka se zlomeným nehtem 149,-
150g vepřového masa, cibule, mrkev, paprika, 
ochuceno tak trochu na kung-fu způsob
Veganův zlý sen 179,-
200g vepřového masa, smetana, hermelín, niva, slanina 

Vždy 200 gramový váleček z vepřové panenky.
Nudisti
200g marinovaný váleček z vepřové panenky BEZevšeho  147,-
Dle toho na co máš chuť, si Nudisti můžeš zahalit různými salsami, 
nebo nechat zapéct s eidamem, či nivou, nebo hermošem, kukuřicí, špenátem, 
brokolicí,….. ceny ingrediencí najdeš na dalších stránkách
San Gabriel   165,-
200g marinovaný váleček z vepřové panenky, 3 druhy pepře + smetanová omáčka      
Schrödingerova zatoulaná kočka – doporučujeme!  199,-
200g marinovaný váleček z vepřové panenky podáváme s osmahlými
fazolovými lusky se slaninou a špetkou česneku, zakapané olivovým
olejem s chilli.

ˇ Kurecí flákoty

ˇ Veprové flákoty

ˇ ˇ Smesky kurecí

ˇ ˇ Smesky veprové

Růžový slaďoušek 59,-
palačinka s ovocem a šlehačkou, přelité růžovou jahodovou polevou  
Šárka se zmrzlýma koulema  69,-
palačinka s dvěma kopečky zmrzliny, ovocem a šlehačkou, čoko polevou 
Rozechvělá Josefína 49,-
palačinka se skořicovým cukrem a čokopolevou – skořice je účinné přírodní
afrodiziakum. Prosíme, nemilujte se nám na toaletách, máme jich tu málo. 
Mlsný jazýček sladká palačinka s jahodovou polevou 44,-
Double Říp dva kopečky zmrzliny šlehačka, poleva 49,-
Dle aktuální nabídky dortíky, či sladké tečky, ptejte se u obsluhy.

Moucníkyˇ 

MEXICKÁ     56,-
cibule, anglická slanina, fazole, kukuřice, jalapeňos 
podává se s čerstvě upečenými pizza tyčkami     

Polévky


