
VEPŘOVÁ LÍČKA
na červeném víně a kořenové zelenině, mačkaný
brambor, chips z batátů                            /  200g

FLANK STEAK
s byl inkovým máslem a omáčkou ze zeleného
pepře, steakové hranolky                          /200g 

MEDAILONKY Z PANENKY
s hříbkovou omáčkou a restovanými hříbky,
gratinovaný brambor                                /  200g

VEPŘOVÁ PANENKA
s omáčkou z cheddaru, batátové hranolky   /  200g             

HOVĚZÍ BURGER
naše domácí houska, hovězí mleté, cheddar,
karamelizovaná cibulka, slanina, zelenina, dip
jalapeňos, steakové hranolky                    /  150g

FILÍROVANÉ KUŘECÍ PRSO
se smetanovým špenátem, gratinovaný brambor       
/  200g                                                                            

PEČENÝ VEPŘOVÝ BOK 
naložený v naší marinádě, kozí rohy, okurek,
hořčice, chléb                                     /400g 

TVARŮŽKY

HOVĚZÍ VÝVAR
zelenina, nudle 

55,-

ČESNEČKA
šunka, sýr, krutony

55,-

DLE DENNÍ NABÍDKY 

45,-

NAKLÁDANÉ
TVARŮŽKY 

 POLÉVKY 

HLAVNÍ JÍDLA

CAESAR SALÁT  
kuřecí maso, krutony, ančovičkový dresing a
parmezán                                          /150g

SMAŽENÁ GOUDA 

SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK

SMAŽENÉ
TVARŮŽKY

TVARŮŽKOVÝ
TATARÁK

máslo, cibulka, chléb  /3ks

v anglické slanině, steakové hranolky, 
domácí ďábelská omáčka     /4ks

mačkaný brambor, kyselý okurek        /  200g

329,-

249,-

240,-

208,-

218,-

279,-

198,-

208,-

105,-

122,-

218,-
hranolky, domácí tatarská omáčka      /200g

269,-

U HASIČŮ

topinky, česnek, cibulka  /100g

259,-



 MARGHERITA1.

drcená rajčata, mozzarel la, čerstvá bazalka

159,-

2. PROSCIUTTO

drcená rajčata, mozzarel la, šunka

159,-

3. HAVAII

drcená rajčata, mozzarel la, šunka, ananas

169,-

4. FUNGHI

drcená rajčata, mozzarel la, šunka, žampiony

169,-

5. TVARGLIATELLE

smetana, mozzarel la, angl ická slanina, tvarůžky, 
cibule

189,-

6. QUATTRO FORMAGGI

drcená rajčata, mozzarel la, gouda, encián,
gorgonzola

179,-

7. SALAMI

drcená rajčata, mozzarel la, šunka, angl ická
slanina, pikant salám

179,-

U HASIČŮ

NOVINKA

SMAŽENÝ SÝR

hranolky, kečup                           /  80g

112,-

SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK
vařený brambor, kečup                 /  80g 

112,-

109,-

DĚTSKÁ JÍDLA

PIZZA Ø 32CM

SÝROVÁ PIZZA  Ø26CM  

ŠUNKOVÁ PIZZA  Ø26CM 

drcená rajčata, mozzarel la, gouda 

drcená rajčata, mozzarel la, šunka 

112,-

112,-

DEZERTY

DOMÁCÍ TIRAMISU

HALLOUMI BURGER
naše bulka, dvoj i tá porce našeho hal loumi,
brusinková majonéza, rukola, rajcę, 
karamelizovaná cibulka 

289,-

HALLOUMI CAESAR
gri lovaný hal loumi sýr, římský salát,
ančovičkový dresing, krutony 

239,-



13. VEGETARIANA

drcená rajčata, mozzarel la, tuňák, cibule

179,-

15. PROSCIUTTO CRUDO

drcená rajčata, mozzarel la, prosciutto crudo,
rukola, parmezán

194,-

12. EXTRA PEPERONI

drcená rajčata, mozzarel la, domácí hal loumi,
černé ol ivy, prosciutto crudo, rukola, balsamico 

204,-

11. CON POLLO
byl inkový, česnekový, sýrový

14. AL TONNO

drcená rajčata, mozzarel la, cibule, paprika, černé
olivy, kukuřice, rajče

16. HALLOUMI 

PŘÍSADY NAVÍC

drcená rajčata, mozzarel la, angl ická slanina, 
pikant salám, jalapeňos, chi l l i ,  cibule

U HASIČŮ

8. FITALLIONE 

pizza corpus, jogurtový dresing, ledový salát,
rajče, prosciutto crudo, rukola, parmezán 

179,-

9. SPINACHI
smetana, mozzarel la, l istový špenát, česnek,
kuřecí maso

179,-

10. PEPERONI

drcená rajčata, mozzarel la, angl ická slanina,
uzený eidam, chorizo, jalapeňos

179,-

179,-

99,-

189,-

PIZZA Ø 32CM

U HASIČŮ

PIZZA BROD

ČERNÉ OLIVY

CIBULE TVARŮŽKY

SLANINA

KUŘECÍ MASO

ŠPENÁT

drcená rajčata, mozzarel la, kuřecí maso, paprika,
kukuřice

CHORIZOKUKUŘICE

ŽAMPIONY

35,-

35,-

20,-

60,-

45,-

35,-

20,-

35,-

25,- 35,-

179,-

SÝR GOUDA

JALAPEŇO ŠUNKA30,- 35,-

BEZLEPKOVÝ ZÁKLAD  Ø26CM 

45,-

17. CARBONARA 

smetana, mozzarel la, angl ická slanina, vejce,
parmezán, rukola 

184,-


