
 

                            STUDENÝ PŘEDKRM                     
 

Uzený okoun s okurkovým creme fraiche a avokádem s limetou            119 Kč  
  

TEPLÝ PŘEDKRM 
 

Kukuřičná placka s pikantním trhaným kuřecím, limetovou majonézou  

s jalapeňos a nakládanými okurkami                 129 Kč 
          

POLÉVKY 
      

Drůbeží vývar se zeleninou, masem a nudlemi                 79 Kč 

Harira – pikantní rajčatová polévka s luštěninami                 95 Kč 
               

HLAVNÍ JÍDLA 
       

Hovězí flap steak s bramborou plněnou slaninou, cibulí a čedarem  

s omáčkou demi glace                  340 Kč 

Hovězí pastrami v pšenično-žitném chlebu s hořčicí, nakládanou okurkou,  

cibulí, sýrem a pečenými bramborami s morkovou majonézou             270 Kč 

Vepřová žebra v silné marinádě s naším pivem, nakládanou zeleninou  

a opečeným chlebem                   290 Kč 

BBQ vepřová panenka s bylinkovou omáčkou chimichurri a grilovanou  

zeleninou s brambůrky                  270 Kč 

Smažený okoun v pivním těstíčku se steakovými hranolkami,  

máslovým hráškem a tatarskou omáčkou                250 Kč 

Krémové rajčatové risotto s bazalkou a rukolou se sýrem              190 Kč 

Tvarohové nočky s kuřecími kousky, grilovanou zeleninou v krémové omáčce           230 Kč 

Špagety s česnekem, chilli, olivovým olejem a sýrem               180 Kč 

 

JÍDLA Z VYPĚSTOVANÝCH BYLINEK A KLÍČKŮ U NÁS V SAFARI PARKU 
 

Bramborový chléb s tvarohem, vojtěškou, řeřichou a výhonky hrášku            110 Kč 

Těstoviny s pestem z bylinek z hrášku, brokolice, máty a vojtěšky 

a sýrem pecorino                   190 Kč 
 



 

JÍDLA INSPIROVÁNA AFRIKOU 
 

Hovězí ragú v pikantní rajčatové omáčce s vejci a Marockým kuskusem            275 Kč 

Filátko z nilského okouna s hráškovým pyré s bylinkami              290 Kč 

Mosambické chilli kuře s kokosovou rýží wali wa nazi              270 Kč 
 

SALÁTY 

Hlávkový salát s kuřecími kousky, dressingem z podmáslí, hráškem,  

krutony a čerstvým sýrem                  180 Kč 

Rajčatový salát s lámaným pečeným africkým chlebem, okurkou, ředkvičkou, 

paprikou a salátem                   160 Kč 

Zeleninový salát s nakládanými olivami, červenou cibulí, mátou a sýrem feta           170 Kč 
 

 

DĚTSKÁ JÍDLA 
 

Nilský okoun s batátovými hranolkami a citronovým creme fraiche            129 Kč 
 

Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší a zeleninovým salátem            105 Kč 
 

Špagety s rajčatovou omáčkou a sýrem                  99 Kč 
 

DEZERTY 
 

Drobenkový koláč s ovocem dle sezónní nabídky                 85 Kč 
 

Banánový cheesecake s mangovým cukrem                 95 Kč 
 

Kopeček naší zmrzliny nebo sorbetu dle denní nabídky                55 Kč 

 

NA OBJEDNÁVKU 24 HODIN PŘEDEM 1450 KČ (4 OSOBY) 
 

Variace tradičních pomazánek BABA GANOUSH, HUMMUS A TAHINA     

a nakládané zeleniny Torshi 

Africká klobása Boerewors / vepřová žebírka na našem pivu / smažený 

okoun v těstíčku 

Grilovaná kukuřice, africký chléb, kokosové fazole 

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ / CHAKULA CHEMA 


