
Pizza – speciality
Pizza kapsa Sýpka  
pomodoro, sýr, šunka, hermelín, čerstvé žampiony, kukuřice

Rodinná pizza I  

Rodinná pizza II  

Přílohové k jídlu pivu, vínu

Pizza trojhránky  

Sedlácké pizza tyčinky  
sýr, anglická slanina, cibule

Pikantní pizza tyčinky  
sýr, hermelín, salám, feferonky

Sýrové pizza tyčinky  

Obaly

Pizza krabice  

Pizza krabice rodinná  

Salátová miska s víčkem  

  mekčív s aksim ávokvéloP

  xobuneM

  labolA

Doplňky na pizzu i saláty
 50 g Sýr uzený  
 50 g Sýr balkánský  
 50 g Sýr niva  
 50 g Sýr hermelín  
 40 g Sýr parmazán  
 50 g Sýr mozzarella  
 50 g Žampiony čerstvé  
 50 g Šunka  
 50 g Anglická slanina  
 50 g Klobása  
 50 g Čabajka  
 50 g Salám suchý  

  osam íceřuK g 001 
 50 g Kukuřice  
 50 g Rajčata  
 50 g Cibule  
 50 g Cibule perličková  
 10ks Olivy zelené  
 10ks Olivy černé  
 30 g Feferonky – beraní rohy  
 5 g Feferonky čerstvé  
 70 g Prosciutto  
 1ks Vejce  
 50 g Ananas  

  osam évořpeV g 001 
100 g Listový špenát  
100 g Brokolice  
 25 g Kapary  
 50 g Kysaná smetana  
 50 g Sterilovaný okurek  
100 g Boloňská směs  
 50 g Salám paprikáš  
 40 g Paprika čerstvá  
 60 g Cherry rajčátka  
 50 g Mozzarella v nálevu  
 50 g Losos  
 50 g Brusinky  
 50 g Ledový salát  
 50 g Tvarůžky  

PIZZA
Šunkové a salámové

Al broccolleti  
pomodoro, sýr, šunka, anglická slanina, brokolice, uzený sýr
Grandiose   
pomodoro, sýr, šunka, anglická slanina, salám, kukuřice, 
perličková cibulka, feferonky, sterilované žampiony, vejce
Alla niva  
pomodoro, sýr, šunka niva
Cardinale  
pomodoro, sýr, šunka
Toscana  
pomodoro, sýr, šunka, čerstvé žampiony
Salame e spinaci  
pomodoro, sýr, salám, uzený sýr, špenát, vejce
Bianca  
pomodoro, sýr, anglická slanina, křen, cibule, kysaná smetana
Alexandr  
pomodoro, sýr, šunka, čerstvé žampióny, cibule
Rolade  
pomodoro, sýr, šunka, blue cheese
Salame  
pomodoro, sýr, salám, šunka, klobása
Milano  
pomodoro, sýr, salám, šunka, kukuřice

pomodoro, sýr, šunka, anglická slanina, paprikáš, čabajka
La volta  
pomodoro, sýr, šunka, sterilované žampiony, 
salám, paprika, perličková cibulka
Hawai  
pomodoro, sýr, šunka, ananas
Provenciale  
pomodoro, sýr, šunka, anglická slanina, kukuřice, beraní rohy
Rusticana  
pomodoro, sýr, šunka, anglická slanina, ster. žampiony, 
zelené olivy, vejce
Valašská  
pomodoro, sýr, anglická slanina, klobása, křen, cibule, vejce
Uzená  
pomodoro, sýr, salám, uzený sýr, kukuřice
Pizza se sušenými rajčaty  
pomodoro, sýr, anglická slanina, olivy, sušená rajčata

Masové

Exlusive  
pomodoro, sýr, rajčata, paprika, kukuřice, led.salát
česnekovo-smetanový dresing, smažené kuřecí kousky
Polo e spinaci  
pomodoro, sýr, kuřecí nudličky, špenát, rajčata, uzený sýr
Bologne  
pomodoro, sýr, masová směs
San Remo  
pomodoro, sýr, kuřecí nudličky, rajčata, ster. žampiony
Al Capone  
vepřová panenka, salám, anglická slanina, beranní rohy, 
eidam, mozzarella, kys.smetana, chilli papričky

Prosciutto

Pizza prosciutto  
pomodoro, sýr, mozzarela v nálevu, prosciutto
Bianca prosciutto  
smetana, sýr, mozzarela v nálevu, prosciutto
Pizza prosciutto s rukolou  
smetana, sýr, mozzarela v nálevu, rukola, prosciutto

Smetanové

Venezia  
smetana, sýr, hermelín, brusinky
Sole mio  
smetana, sýr, kukuřice, čerstvé žam

Pikantní 

Diavola  
pomodoro, sýr, anglická slanina, chilli papričky, 
kapary, perličková cibulka, sardelky
Bauern pikant  
pomodoro, sýr, anglická slanina, salám, čabajka,
křen, chilli papričky
Al Turino pikant  
pomodoro, sýr, niva, salám, cibule, paprika, chilli
Picante  
pomodoro, sýr, paprikáš, kukuřice, chilli papričky čerstvé
Palermo  
pomodoro, sýr, salám, čabajka, cibule, kukuřice, 
chilli omáčka, vejce, chilli papričky čerstvé

Vegetariánské

Vegetaria  
pomodoro, sýr, zelenina: rajče, kukuřice, čerstvé žampiony, 
paprika, cibule
Margharita  
pomodoro, sýr

pomodoro, eidam, balkán, niva, hermelín, mozzarella
Al funghi  
pomodoro, sýr, čerstvé žampiony
Trentino  
smetana, špenát, žampiony, hermelín
Capresse  
pomodoro, eidam, mozzarella, rajčata, bazalové pesto

Tvarůžkové

Tvarůžková  
pomodoro, eidam, tvarůžky, cibule, kysaná smetana, čabajka
Tvarůžková s kysaným zelím  
pomodoro, eidam, tvarůžky, anglická, vysočina, kysané zelí 
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JÍDELNÍ LÍSTEK

  

 
 

    

 

 

Něco malého na zub

 80 g  Carpaccio ze svíčkové s parmazánem  185,-  
  podáváme s bagetkou

 100 g  Mozzarela pečená ve slanině  120,-
  s cherry rajčátky – podáváme s bagetkou

 60 g  Hanácká topinka  120,-
  kuřecí kousky, cibule, slanina, feferónky, eidam, 
  pórek, kapie

Polévky

 0,33 l Slepičí vývar s masem a nudlemi  50,-  

0,33 l Dřevorubecká česnečka  50,-

0,33 l Valašská kyselica  50,-

0,33 l Z denní nabídky  35,-

Zeleninové saláty
všechny saláty Vám můžeme servírovat v pizza krustě  85,-

Míchaný zeleninový salát  130,-
mix salátu, čerstvá zelenina, olivový olej, citrónová šťáva, 
balsamico

Řecký salát  150,-
rajče, okurek, paprika, červená cibule, olivy, balkánský sýr

Zeleninový salát s kuřecím masem  190,-
mix salátu, čerstvá zelenina, eidam, dressing, 
grilované kuřecí kousky v jemně pikantní omáčce

Caesar   190,- 
ledový salát, česnekové krutony, grilovaná kuřecí prsa, 
parmazánové hoblinky, dresing caesar

Speciality

 200 g   Dukáty pana purkmistra  240,-
  medailonky z vepřové panenky, gratinované 
  anglickou slaninou, hermelínem, nivou, 
  uzeným sýrem na bramboráčcích

 200 g   Pašík na houbách  240,-
  steak z vepřové panenky pečený v anglické 
  slanině s houbovým soté, pečené brambory 
  s cibulí, česnekem a bylinkami

 500 g   Vepřová žebra v barbecue omáčce  220,-
  hořčice, křen, beranní rohy, chléb

 150 g  Tatarský bift ek Sýpka  290,-
  pokrm je připraven ze syrové hovězí svíčkové, 
  žloutku, 4 ks topinek. Tatarský bift ek je připravován 
  na přání a riziko zákazníka!

 200 g   Valašský špíz  240,-
  vepřová panenka, kuřecí prsa, červená cibule, 
  slanina, paprika, pečené bramborové 
  plátky ve slupce, dressing

 200 g   Řízkové duo  185,-
  vepřová panenka, kuřecí prsa

Steaky

 200 g  Steak z hovězí svíčkové z býka s máslem  325,-

200 g  Steak z vepřové panenky  215,-
  se slaninou, hermelínem a sušenými rajčaty

200 g  Kuřecí prsní steak  170,- 
  s mozzarelou a cherry rajčátky

200 g  Toskánský hovězí steak  330,-
  steak z hovězí svíčkové se sušenými rajčaty, 
  černými olivami na červenám víně

Jídla z kuřecího masa

 150 g  Smažená kuřecí prsíčka  155,-
  smažená v trojobalu

150 g  Gordon blue  190,- 
  smažená kuřecí prsa plněná šunkou, sýrem

150 g  Hanácká směs  175,-
  kuřecí kousky, cibule, kapie, pórek, anglická slanina

200 g  Medajlonky v pikantní marinádě  195,-
  s omáčkou blue cheese
  kuřecí prsa

150 g  Labužnická miska  200,-
  kuřecí nudličky zapečené v misce s brambory 
  ve slupce, šunkou, mandlemi, pórkem, 
  nivou a smetanou

150 g  Plněný bramborák Gurmán  205,-
  kuřecí prsa, anglická slanina, paprika, eidam, 
  kapie, porek

150 g  Twister s kuřecím masem  185,-
  smažená kuřecí prsa, ledový salát, cherry rajčata, 
  bylinkový dressing, tortila

500 g  Pikantní medová křidélka  185,-
  pečená kuřecí křidélka, blue cheese, čerstvá zelenina

Jídla z vepřového masa

200 g  Smažená vepřová panenka  190,-
  vepřová panenka v trojobalu

200 g  Panenka Neapol  220,-
  plněná mozzarelou a sušenými rajčaty

200 g  Plněná panenka  225,-
  tvarůžkem, čabajkou a beraními rohy

200 g  Panenka na houbách a bylinkách  220,-
  medajlonky z vepřové panenky

200 g  Panenka v anglické slanině  220,-
  na fazolových luscích

150 g  Pytlácký bramborák  220,-
  vepřová panenka, anglická slanina, 
  paprika, cibule, žampiony, eidam

150 g  Myslivecká miska  215,-
  nudličky z panenky s tymiánem, dijónskou hořčicí, 
  smetanou, eidamem, zapečené s bramborami ve slupce

150 g  Pikantní vepřová směs  185,-
  panenka, čabajka, kápie, cibule, chilli papričky

Jídla z ryb

200 g  Steak z lososa  260,-

200 g  Losos na listovém špenátu  275,-

250 g  Pstruh na grilu v bylinkovém kabátku  160,-
  Doplatek za každých 10 g 5,- Kč

Těstoviny

Těstovinová miska s kuřecím masem  195,-
penne rigaty zapečené s kuřecím masem, špenátem a sýrem

Špagety carbonara  175,-
šunka, anglická slanina, víno, parmazán, žloutek, smetana

Penne rigaty s lososem  225,-
kousky grilovaného lososa s koprem a smetanou

Špagety bolognese  175,-
mleté maso, rajčatové sugo, eidam

Penne rigaty ouatro formagio  180,-
niva, hermelín, balkán, eidam, smetana

Bezmasá jídla

100 g  Smažený sýr  125,-

100 g  Smažený sýr se šunkou (na přání)  135,-

100 g  Smažený hermelín  130,-

100 g  Smažené olomoucké tvarůžky  130,-

200 g  Smažené žampiony  125,-

300 g  Grilovaná zelenina s balkánským sýrem  175,-
  paprika, lilek, cuketa, cherry rajče, žampióny, 
  sypané sýrem - bageta

Sladká jídla

Palačinky s marmeládou a šlehačkou  125,-

Palačinky s  nuttelou, š lehačkou a mandlemi  125,-

Dezerty a poháry

Horká láska  125,-

Zmrzlinový pohár se šlehačkou a čokoládou  105,-

Přílohy

250 g  Vařené brambory s máslem a petrželkou  45,-

250 g  Šťouchané brambory  50,-

200 g  Americké brambory  50,-

200 g  Hranolky  50,-

200 g  Steakové hranolky  55,-

200 g  Bramboráčky - pouze k hlavním jídlům  50,-

250 g  Dušená rýže  40,-

250 g  Těstoviny  45,-

250 g  Grilovaná zelenina  130,-
  paprika, rajče, lilek, cuketa, žampiony

150 g  Zeleninová obloha  60,-
  paprika, rajče, okurek, kukuřice, pórek, kudrnka

130 g  Bagetka s bylinkovým máslem  45,-

100 g  Toasty opečené 4 ks  23,-

 50 g  Chléb  9,-

Omáčky a dessingy

Tatarka  35,-

Barbecue  40,-

Česnekový dressing  35,-

Blue cheese  40,-
jemný sýrový dressing

Sweet chilli omáčka  35,-

Kečup   15,-

Hořčice  10,-

Speciality pro celý stůl

Na objednávku 48 předem

Grilovaná vepřová krkovička vcelku 1 kg  300,-
3- 4 kg cena dle váhy s doplňky a přílohami pro 6 –7 osob

Grilovaný výběr Sýpka 1,500 kg  800,-
grilovaná prsa, kotleta, panenka, krkovička, kuřecí křídla, 
stehýnka, čerstvá zelenina, dressing blue chesse, pro 5-6 osob

Teplé omáčky

Pfeff er, žampionová, sýrová, bazalková  50,-


