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Carpaccio z kedlubny se smrkovým olejem a lehce uzeným okounem   119 KčCarpaccio z kedlubny se smrkovým olejem a lehce uzeným okounem   119 KčCarpaccio z kedlubny

Kukuřičná placka s pikantním trhaným kuřecím, sýrem chedar, limetovou 
majonézou a nakládanými okurkami         139 Kč

POLÉVKY

Zanzibar se zázvorem, chilli a zeleninou         95 Kč

Hovězí vývar se zeleninou, masem a nudlemi        75 Kč
              

HLAVNÍ JÍDLA
Hovězí pastrami v chlebu s medovou hořčicí, nakládaným zelím, 
červenou cibulí a sýrem se smaženými bramborami a slaninovou majonézou  275 Kč

Vepřová žebra v silné marinádě s naším pivem, teplým šalotkovým salátem 
s kořenovou zeleninou a opečeným chlebem      295 Kč

Vepřová panenka s hříbkovým ragú a bramborovým pyré s černým kořenem  290 Kč

Tvarohové nočky s kuřecími kousky, grilovanou zeleninou
a smetanovou omáčkou         245 Kč

Těstoviny s hříbky ve smetanové omáčce s parmezánem     220 Kč Těstoviny s hříbky ve smetanové omáčce s parmezánem     220 Kč Těstoviny s hříbky

Ravioly s uzeným okounem, řeřichovou omáčkou a marinovaným žloutkem  230 Kč 

Špagety s česnekem, chilli, olivovým olejem a parmezánem    210 Kč

Parmazánové krémové risotto s čerstvým pepřem, rukolou a semínky   210 Kč 

Svahilské kuřecí curry se zeleninou, chlebem chapati, rýží 
a mango-‐okurkovým salátem        320 Kč

Filátko z nilského okouna s teplým cizrnovým hummus
a černou čočkou Beluga s kukuřicí        310 Kč

Namibijský hovězí flap steak s cibulovou omáčkou Namibijský hovězí flap steak s cibulovou omáčkou Namibijský hovězí flap steak
a pečenou bramborou plněnou šlehaným špekem                 360 Kč

                                                                       JÍDLA INSPIROVÁNA AFRIKOU                                             



SALÁTY
Hlávkový salát s kuřecím masem, dressingem z podmáslí a ředkvičkami   

 s hráškem, krutony a čerstvým sýrem     210 Kč

Teplý farmářský salát s brambůrky, slaninou, zeleninou,
pošírovaným vejcem a parmezánem       190 Kč

DĚTSKÁ JÍDLA
Nilský okoun s bramborovými hranolkami a citronovým creme fraiche   139 Kč

Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší a zeleninovým salátem   125 KčSmažený kuřecí řízek s bramborovou kaší a zeleninovým salátem   125 KčSmažený kuřecí řízek s bramborovou kaší

Těstoviny s rajskou omáčkou a kuličky z mletého masa     110 Kč

DEZERTY
Teplý hruškový koláč „krambl“ s vanilkovou drobenkou
a zmrzlinou slaný karamel            89 Kč

Cheesecake dle denní nabídky         95 Kč 

Kopeček zmrzliny nebo sorbetu dle denní nabídky      45 Kč

JÍDLA K PIVU
           
Pečený vepřový bůček s uzenou majonézou, šalotkou, ředkvičkami Pečený vepřový bůček s uzenou majonézou, šalotkou, ředkvičkami Pečený vepřový bůček
a bramborovou slámou         145 Kč

Naše opečená klobása s medovou hořčicí, nakládanou zeleninou 
a opečeným chlebem          155 Kč

Pečené vepřové ve vlastní šťávě zalité sádlem s nakládanými okurkami a pečivem 120 Kč

Škvarková pomazánka s čerstvým pepřem, jarní cibulkou a naším chlebem               95 Kč

Utopenec z Hamplova špekáčku v pikantním nálevu s beraními rohy 
a cibulí s naším chlebem         105 Kč

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ / Ť / Ť CHAKULA CHEMA



Pivo čepované 
 

White Rhino Beer – světlý ležák   0,4 l     55 Kč 
African Queen Beer – APA    0,4 l     55 Kč 
Zambezi Beer – ALE     0,4 l     55 Kč 
Birell – nealkoholické     0,3 l     37 Kč 
       0,5 l     49 Kč 

PIVO LAHVOVÉ 
 

Black Rhino Beer – tmavé pivo   0,5 l      55 Kč 
Killi Beer – IPA     0,5 l      65 Kč 
Safari Beer      0,5 l     49 Kč 

white rhino beer    světlý ležák  12°     4,4 % vol
Klasický, spodně kvašený ležák plzeňského typu s plnou chutí a příjemnou hořkostí.

black rhino beer        tmavé pivo  14°     5,8 % vol 
Svrchně kvašený Coffee Stout s krásně hustou pěnou. Pivo má ve skle skoro černou barvu a v chuti a 
vůni je velmi patrná čerstvě pražená káva. Používáme výhradně Keňskou Fair Trade. 

 

African queen BEER    aPa   11°     4,2 % vol 
Svěží, svrchně kvašené pivo, při jehož výrobě používáme jako jedni z mála v Evropě „African Queen 
Hops“ tj. chmel Africké královny z Jihoafrické republiky. 

 

zambezi BEER     ale   10°      3,7 % vol 
Lehké, svrchně kvašené pivo chmelené Southern Passion z Jihoafrické republiky, který vznikl 
vyšlechtěním ze Žateckého poloraného červeňáku – a kruh se tím uzavřel!

 

KILI beer     ipa   16°     6,8 % vol 
Polotmavé, svrchně kvašené a velmi silné pivo plné sladu a chmele s výraznou chutí a lehkými tóny 
citrusů.     (svěží jako horolezci při výstupu na nejvyšší Africkou horu)  

58,95         hořkost dle výšky hory Kili  

SAFARI BEER - letní            pšenice   11°      4   % vol 
Lehké a svěží pivo inspirované vlivem bavorských sládků v Africe. Vyšší podíl kvasnic dodává pivu 
charakteristický zákal.  

 

SAFARI BEER - zimní                zázvor   13°             5.4 % vol 
I v Africe jsou někdy noci chladné, proto nabízíme v zimě polotmavé pivo s jemnou chutí zázvoru pro
zahřátí 

 



NĚMECKO
RIESLING FISH 465 Kč
Oblast: Mosel Vinařství: Selbach Oster
Minerální vůně s tóny sušených bylin. Chuť je plná a šťavnatá s dotekem 
bylinek, citrusových plodů, broskví a meruněk. Je plné a harmonické. 
Toto víno je vyrobeno s ohledem na zachování biologických procesů.

RAKOUSKO
GREEN GRÜNER VELTLINER 445 Kč
Oblast: Kamptal Vinařství: Johann Topf 
Chuť je čistá, dominantou ve vůni je aroma zelených jablek. Je to svěží, čisté, 
ovocné a lehké víno s dobře zakomponovanou kyselinou a příjemnými tóny
jablek a broskví. 

ŠPANĚLSKO
VERDEJO JOSE PARIENTE 495 Kč
Oblast: Rueda Vinařství: Jose Pariente
Zlatá barva se zelenkavými odlesky. Vůně broskví, fenyklu, tropického
ovoce a trávy.  Čerstvá minerální chuť, dobrá kyselost.

ITÁLIE
PINOT GRIGIO IGT FRADEI, PAVIA 395 Kč
Oblast: Pavia Vinařství: Guido Mazzarello
Slámově žluté víno pocházející z oblasti Pavia. Chuť je svěží a vyrovnaná. 
Víno je vhodné k rybám a polévkám.

GAVI DI GAVI DOCG 595 Kč
Oblast: Piemonte Vinařství: Marco Bonfante
Výrazné, suché a svěží Gavi di Gavi lze považovat za nejvýznamnější bílé víno 
z oblasti Piemonte. Světlá nazelenalá barva, vůně zralého bílého ovoce, třešní, 
jablek s jemnými tóny koření a vanilky. 

RŮŽOVÁ VÍNA / JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
FANGALO ROSÉ PINOTAGE 320 Kč
Oblast: Darling Cellars Vinařství: Alastair Rimmer
Lehké polosladké víno s přitažlivým aroma zralých jahod a růží, 
vyznačuje se jemnou sladkostí, přesto je lehké a osvěžující.



SEKTY / PROSECCO

BOHEMIA SEKT DEMI SEC 295 Kč
Oblast: Morava Vinařství: Bohemia Sekt
BOHEMIA SEKT BRUT 295 Kč
Oblast: Morava Vinařství: Bohemia Sekt
BOHEMIA SEKT NON ALKOHOLIC 295 Kč
Oblast: Morava Vinařství: Bohemia Sekt
PROSECCO FRIZANTTE D.O.C. 345 Kč
Oblast: Veneto Vinařství: Vitis Nostra
PROSECCO PLATINUM SPUMANTE D.O.C. BRUT 495 Kč
Oblast: Veneto             Vinařství: Sacchetto
DEGRENDEL MCC CAP CLASSIQUE BRUT 2018 690 Kč
Oblast: Jižní Afrika                         Vinařství: DeGrendel            

BÍLÁ VÍNA / MORAVA

PÁLAVA – VÝBĚR Z HROZNŮ 395 Kč   
Oblast: Velké Bílovice Vinařství: Vladimír Tetur
Barva je zlatožlutá, vůně odrůdová a výrazná s aroma květů a koření, 
také lehce růže a fialky. Toto polosladké extraktivní víno má harmonickou
kyselinu a medový závěr, což umocňuje jeho plnou chuť.

RULANDSKÉ ŠEDÉ 295 Kč
Oblast: Velké Bílovice Vinařství: Sedlák
Už ve vůni je patrná vyzrálost a kvalita hroznů. Vůně je plná, bohatá, 
příjemně ovocná, s tóny kompotovaných hrušek a citrusů. Chuť je opět plná, 
dlouhá, harmonická, jemně zaobalená hroznovým cukrem s pikantním závěrem.

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 295 Kč
Oblast: Velké Bílovice Vinařství: Sedlák
Tento Veltlín má světle zelenou až zelenožlutou barvu. Pronikavá vůně s tóny 
ovoce a lipového květu. Středně plné tělo, svěží a vyvážená chuť s aroma 
jemně hořkých mandlí, kořenitosti a zeleného pepře.

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

PHANT MUSCAT D´ALEXANDRIE 385 Kč
Oblast: Perdeberg Wines Vinařství: Carla Cutting
Polosladké bílé víno s aroma muškátu a lučních bylin. V chuti dominují 
vyzrálé hrozny a ananas.

FANGALO CHENIN BLANC-CHARDONAY 320 Kč
OBLAST: Darling Cellars Vinařství: Alastair Rimmer
Suché a svěží víno s jemnou kyselinkou a s vůní broskví a lučních květin.



ČERVENÁ VÍNA / MORAVA    
            

MERLOT – VÝBĚR Z HROZNŮ        450 Kč 
Oblast: Velké Bílovice   Vinařství: Sedlák 
Má příjemné aroma sušených švestek, ostružin a borůvek, doplněné tóny kávy,  
kouře a čokolády. Mohutné, plné víno s tóny marmelády z drobného  
černého ovoce. Po fermentaci v nerezových tancích, zrání 12 měsíců  
ve velkém dubovém sudu. 
 
MODRÝ PORTUGAL         295 Kč 
Oblast: Velké Bílovice   Vinařství: Sedlák 
Má tmavě granátovou barvu a vůni černého ovoce a čokolády.  
Víno, které zaujme svojí ovocností a lahodnou chutí s nižším obsahem  
kyselin a výrazným sametovým projevem. 
 

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA 
 

CABERNET SAUVIGNON        460 Kč 
Oblast: Western Cape   Vinařství: Nederburg 
Projevuje se měkkými tříslovinami na patře s dobře vyváženou dubovostí  
a troškou vanilky. Převládají tóny borůvek s dotekem eukalyptu, máty,  
čokolády a lehce i kávy. 
 
PINOTAGE           460 Kč 
Oblast: Western Cape   Vinařství: Nederburg 
Ve vůni je typická kouřovost a vůně dřeva. Výrazná chuť s dominancí  
červeného ovoce, v závěru opět kouřové aroma a nasládlé třísloviny. 
 
FANGALO CABERNETOVÉ ODRŮDY      320 Kč 
Oblast: Darling Cellars  Vinařství: Alastair Rimmer   
Lehké víno s vůní na sluníčku uzrálých švestek, jemně zakulacené a snadno  
pitelné díky své jemnosti.  
 

FRANCIE 
 

RINO Cabernet Sauvignon        590 Kč 
Oblast: Languedoc   Vinařství: Vignobles Vellas   
Silné červené víno se silnými tříslovinami, plné a kulaté se spoustou  
jemností a vůní vanilky. 




