
Polévky

Pizza! jídlo Vám na požádání zabalíme s sebou:
krabička na jídlo 5,-, krabice na pizzu 10,-

sýr, mozzarella, camembert, niva, ananas, vejce, 
žampiony, kukuřice, kozí rohy, cibule, šunka, 
slanina, salám, syrečky, špenát, feferony atd. 20,-

Okraje pizzy potíráme čerstvě drceným 
česnekem

Cena pizzy napůl: 60% z ceny každé z pizz

Extra přísady:

pršut, kuřecí maso, parmazán 35,-

Alergeny: 1: Lepek, 3: Vejce, 4: Ryby, 5: Arašídy, 7: Mléko,

Uvedené alergeny jsou pouze orientační, jídla mohou 
obsahovat stopy dalších alergenů.
Podrobné info u obsluhy. 

9: Celer, 10: Hořčice, 12: syřičitany.

Přejeme dobrou chuť a krásný den na Vranově   ) 

Saláty a těstoviny

PřílohyPřílohy

1,3,7Tortilla s kuřecím masem   149,-
 se zeleninou a jemně pikantní majonézou

6,10,12Barbecue žebra 500g    189,-
 pomalu pečená a poté grilovaná vepřová 
 žebra v barbecue marinádě

10Přírodní vepřový řízek 150g   129,-
10Přírodní kuřecí řízek 150g   129,-

10  Steak z krkovice 25Og  159,-

 zelenina a porce hranolek. Nic pro slečinky ;)

 domácí houska, sous-vide kuřecí prso,
 česneková majonéza, rukola, červená cibule,
 cherry rajčata, mozzarella a porce hranolek

1,3,10Kuřecí burger menu 150g   189,-

 domácí houska, 200g hovězího masa, slanina,

1,3,10Hovězí burger menu 200g   219,-

 mozzarella, U.S. majonéza, červená cibule, 

Sladké

Burgery

Z grilu

1,3,7,12 Staročeské palačinky 2ks  85,-
 domácí, s povidlama, mákem a máslem

 kynuté, s tvarohem nebo mákem

1,3,7,12Palačinky 2ks    79,-

1,3,7,12 Borůvkové knedlíky 2ks  85,-

 domácí, s ovocem, marmeládou a šlehačkou

1,3,7,12Lívance 3ks     85,-

 domácí, s ovocem, marmeládou a šlehačkou

3Farmářské brambory se slaninou   139,-
 cibulkou a volským okem

1,3,7 Smažený sýr 120g   109,-
 poctivý, čerstvě obalovaný, tahací 45% sýr

1,3,7Smažený vepřový řízek 150g   125,-

 se zeleninou a pečivem

 taktéž čerstvě obalovaný, žádný polotovar!

1,3,7Smažený hermelín 120g   119,-

1,3,7 Smažený kuřecí řízek 150g  125,-

1,10 Pikantní kuřecí křídýlka 500g  139,-

1,7,10Topinka s masovou směsí a sýrem  129,-
1,3,7,10 Řecký sýr a černé olivy 400g  139,-

 čerstvá zelenina, jogurtová zálivka

 volitelně s kuřecím masem (+45,-)

1,3,7,10Caesar s kuřecím masem 400g   159,-

 

1,3,7,10Těstoviny Amatriciana 400g   139,-

 grilované kuřecí maso, slanina, krutony

 rajčata, česnek, chilli, parmazán,

 

 

 jako zeleninový + řecký sýr a černé olivy

 římský a ledový salát, caesar zálivka,

ke každému salátu opečený toast nebo pizza chleba

1,3,7,10S grilovaným hermelínem 400g   159,-
 jako zeleninový + grilovaný hermelín a brusinky

1,3,7,10 Zeleninový 400g   119,-

Česnečka 0,33l    ,-1,7,9 39

V 1,3,7,9ývar 0,33l     35,-
  z vývaru, se sýrem, šunkou a krutony

 poctivý vývar, nudle, zelenina

Kečup 20ml    16,-
Steaková omáčka  30,-

Grilovaná zelenina 200g  59,-

 ze zeleného pepře, houbová

Rýže 220g    35,-

Hranolky 200g   35,-

Vařený brambor  200g  40,-

Americké brambory 200g 35,-

1,3,7Pečivo 1ks     6,-
Topinka s česnekem  12,-

3,7,10Domácí tatarka 20ml   20,-

 balkánský sýr, tymián, rozmarýn, olivový olej

 porce slaniny, oregano

 drcená rajčata, mozzarella, šunka, slanina,

1,7[10] Santa Maria  169,-

 salám, žampiony, červená cibule, oregano
 drcená rajčata, mozzarella, šunka, slanina,

 drcená rajčata, mozzarella, balkánský sýr, 

 cibule
1,7 [6] Quattro formaggi 169,-

1,7[7] Hawaii  155,-

1,7[11] Spinaci  159,-

1,7[5] Loštická  159,-

 drcená rajčata, mozzarella, dvojnásobná

 drcená rajčata, mozzarella, šunka, ananas,

 drcená rajčata, mozzarella, salám, oregano

 kmín, po upečení: čerstvý česnek a červená

 salám, vejce, tabasco, oregano

1,7[4] Salami  149,-

 drcená rajčata, mozzarella, niva, camembert,

 oregano
1,7[8] Tirolia  155,-

1,3,7[9] Americana  169,-

 kukuřice, oregano

 drcená rajčata, mozzarella, slanina, syrečky,

 listový špenát,  bazalka, čerstvý česnek

1,7[13] Vegetariana  155,-

 petržel
 drcená rajčata, mozzarella, šunka, žampiony, 

 černé olivy, parmazán, olivový olej, rukola

1,7[12] Funghi  149,-

 drcená rajčata, mozzarella, čerstvá rajčata, 

1,7[2] Cardinale  149,-

 drcená rajčata, mozzarella, bazalka,

 drcená rajčata, mozzarella, šunka, oregano
1,7[3] Napoletana  159,-

 drcená rajčata, mozzarella, šunka,

1,7[1] Margherita  129,-

 olivový olej

1,7[14] Capriciosa  159,-
 drcená rajčata, mozzarella, šunka, artyčoky, 
 černé olivy, parmazán, oregano

1,7[15] Ta, co chutná pizzařům  159,-
 drcená rajčata, mozzarella, slanina, brie,

 cibule, kozí rohy, feferony, čerstvý česnek

 pizza těsto, mozzarella, slanina, kmín
[21] Pizza tyčinky 89,-

 pršuto crudo, ledový salát, česnekový 

1,7[19] Prosciuto Crudo  179,-

 drcená rajčata, mozzarella, pikantní salám, 

 smetana, mozzarella, slanina, listový

1,7[18] Favolosa  155,-

 drcená rajčata, mozzarella, po upečení:

 po upečení: rukola a parmazán

 smetana, mozzarella, hermelín, brusinky,

 dresing
1,7[20] Lacustre  165,-

1,7[16] Diavola  159,-

 tymián

 drcená rajčata, mozzarella, slanina, klobása, 

 špenát, čerstvý česnek

1,7[17] Mario  155,-

 balkánský sýr, po upečení: červená 
 cibule, česnekový dresing

Otevřeno denně 08:00 - 22:00 vaříme do 20:00, pizza do 21:00 

Hlavní jídla

Pivo 

Nealko

Kafíčko

Latte s ledem
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Káva s sebou

Pivo 

Hugo  85,-
Aperol Spritz  85,-

2 x Gin + Tonic (máme i Gin PINK)  111,-
2 x Cuba-Libre  111,-

RumyRumy

Whisk(e)y

Whiskey/Honey/FireJack Daniel  28,- 56,-’s

Red Label Johnnie Walker 25,- 50,-
Ballantines 2 ,- ,-4 48
Tullamore Dew 2 ,- ,-5 50

Jameson ,- ,-26 52

Přijeď te zase, na Vranově je pořád krásně :)

5Arašídy Soltino 100g  26,-
Mandle  39,-

 solené, česnekové

1,3,7Nakládaný hermelín, pečivo  55,-
Pizza tyčinky (mozzarella, slanina) 89,-

Utopenec 1ks, pečivo 45,-

1,3,7Tyčinky tlusté 90g  29,-
Strážnické brambůrky 60g 29,-

Domácí brambůrky 55,-

Kešu oříšky 39,-

+ vína od místních  vinařů ve vinotéce

grilovaný bůček
295,-

1000g křupavého bůčku,

1,3,10

8 půlek topinek
tataráková párty

259,-
200g tataráku,

(v páře pomalu pečený bůček s kostí pro 2-3 osoby,

poté grilovaný do křupava, křen, zelenina a tak)

Chuťovčičky

na další pípě míváme další pivo, birell atd.
(dle aktuální nabídky)

259,-
200g tataráku,

89,-
jednotná cena

Párek 2 ks, hořčice, kečup1,10

Obložený talíř1,3,7

 šunka, sýr, salám, zelenina, máslo

Míchaná vejce 4ks3

ke každé snídani káva z kávovaru nebo čaj 1 a pečivo

Hemenex2

 šunka + vejce 3ks

 na výběr: croissant, jogurt, müssli, jam, ovoce
Sladká1,5,7

Vy ještě nemáte rezervované místo na  tatarákový večer?!
v tom případě určitě přijdete na grilovaný bůček nebo na

sobotní grilování... Ne? tak to je veliká, veliká chyba!

Přátelé, naše večerní hodování, to je možná největší... no, vyjde číšník z kuchyně a potlesk!

Objednávejte předem, podáváme daný večer od 18:00 hodin.

speciality z griluSo dle samostatné víkendové nabídky

(BBQ žebra, steaky, ryby atd. Sledujte

speciální víkendovou nabídku)

Míchané drinky

Fernet STOCK 20,- 40,-
Jägermeister 25,- 50,-
Becherovka 20,- 40,-
Vodka Amundsen 20,- 40,-

silver/gold Tequila 25,- 50,-
Beefeater 30,- 60,-
Myslivec 20,- 40,-
Metaxa 7  35,- 70,-*

Spišská hruškovice 28,- 50,- 
Rum/Zelená/Vodka 18,- 36,-

Víno

novinka!

Kraken Black Spiced ,- ,-45 90
Elixír Captain Bucanero 35,- 70,-

Ron Zacapa 23yo 60,- 120,-
Res. ExclusivaDiplomatico 12yo  55,- 110,-

  0,02l 0,04l

Sailor Jerry Spiced ,- ,-35 70
Captain Morgan Spiced 25,- 50,- 

Don Papa ,- ,-55 110
Božkov Republica 30,- 60,-

Whisk(e)yOstatní

 0,2l/0,4l bílé víno, domácí bezový sirup,

Bohemia Sekt 0,7l 239,-

 soda  (ve džbánku + skleničky na víno)
Old Porter 0,1l 32,-

Bezový vinný střik 0,5l/1l 67/107,-
Rozlévané dle nabídky 0,1l 18,-

Večerní hodování 

tataráková párty
(pro velký úspěch jsme k tatarákovým

pátkům přidali i pondělí:)

1,3,10

8 půlek topinek

1,3,10

pečivo, obloha

(tradiční tatarákový pátek - decetně dochu-

cený tatarák z čerstvého výběrového masa)

Pá 

Radler (11° Bernard + limo) 22,- 34,-

Bernard 11°   24,- 35,-
    0,3l 0,5l

Bernard 12° nefiltrovaná 28,- 42,-

Bernard FREE (nealko, lahvový) 35,-

Fanta  0,33l 35,-

neperlivá, jemně perliváBonaqua  0,33l 29,-

Cappy  0,3l 39,-
Tonic  0,25l 33,-

Sprite  0,33l 35,-

Red Bull  0,25l 45,-

Kofola točená 0,5l 35,-
   0,3l 30,-

 domácí sirup, točená soda, led

Coca Cola  0,33l 35,-

Domácí bezová limonáda 0,5l 48,-

Domácí ledový čaj 0,5l 48,-
 černý čaj, citron, led

 jablko, pomeranč a další Džus rozlévaný 0,1l 16,-

Turek (klasické české kafe se smetím) 30,- 

Moučník dle nabídky  44,-
Kakao   39,-
Čaj    30,-

Espresso (8g čerstvě mleté kávy)  35,- 
Doppio (16g čerstvě mleté kávy)  49,-
Cappucino (8g kávy, mléčná pěna)  45,-
Caffè latte (8g kávy, teplé mléko s pěnou) 49,-
Lungo (8g kávy, dolité horkou vodou) 37,-

(není třeba objednávat předem)

Přijímáme hotovost, zlato a drahé kamení. Kartou platit nelze (bankomat je na pláži).

Snídaně 8:00-9:30 


