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DEGUSTACE ČESKÝCH PIV 
Vyzkoušejte 6 druhů aktuálně čepovaných českých piv.  
Tak které Vám nejvíc chutná? 

DNEŠNÍ PIV-GUSTACE ......................................... 195,00 Kč 
FAT CAT ORIGINAL / DON HABANERO (CHILLI IPA) 16 / 
STRAWBERRY & CREAM 17 / SOUR MANGO RASPBERRY 12 / 
CHERRY BEER / MERLIN - PROTIVÍN PREMIUM ČERNÝ 

PIVA PRÁVĚ NA ČEPU 
Průběžně zkoušíme různá česká piva, často obětujeme svoje 
zdraví (játra a ledviny trpí). To abyste si u nás vždy vybrali, ať 
už jste 'konzerva', objevitel anebo jste už součástí české pivní 
subkultury. Ale děláme to pro Vás moc rádi.  

FAT CAT ORIGINAL / 0.4l ...................................... 75,00 Kč 
Pivovar Permon / American Pale Ale, 4.8%, 4 druhy chmele, 
vařené Honzou Radou jen pro Fat Cat 

DON HABANERO (CHILLI IPA) 16 / 0.3l ................ 85,00 Kč 
Pivovar Permon / 7.6%, IPA s chilli papričkami - 445 000 SHU 

STRAWBERRY & CREAM 17 / 0.3l ........................ 85,00 Kč 
Pivovar Zichovec / 7,5%, Milkshakeipa s jahodami, laktózou a 
pravými vanilkovými lusky 

SOUR MANGO + RASPBERRY 12 / 0.3l ................ 80,00 Kč 
Pivovar Zichovec / 5.1%, Sour ale, kde převládá výrazná chuť i 
vůně malin a mango jen doplňuje komplexnost těla 

WEIZEN / 0.4l ......................................................... 45,00 Kč 
Pivovar Primátor / 4.8%, Pšeničné pivo, „Nejlepší pivo na 
světě“ z World Beer Awards v Londýně 

CHERRY BEER / 0.4l .............................................. 45,00 Kč 
Pivovar Rohozec / 3.9%, Spodně kvašené pivo s višňovou 
příchutí  

KLÁŠTER 11 / 0.4l .................................................. 35,00 Kč 
Pivovar Klášter / 4.6%, Světlý ležák, Pivo České republiky 2015 
- 1. místo - kategorie světlý ležák 

MERLIN - PROTIVÍN PREMIUM ČERNÝ / 0.4l ......40,00 Kč 
Pivovar Lobkowicz / 4.7%, Tmavý ležák - blízko stoutu 

PILSNER URQUELL / 0.5l ...................................... 50,00 Kč 
Pivovar Plzeňský Prazdroj / 4.4%, ROKU 1842 SE ZRODIL TEN 
PRAVÝ ORIGINÁL 
 

CIDER 

DIVOKÉ JABLKO CIDRE / 0.4l - NA ČEPU ............ 65,00 Kč 
5.2%, Polosladký přírodní cidre s příjemnou chutí a vůní po 
zralých jablkách 

TÁTŮV SAD / 0.33l ................................................. 65,00 Kč 
6.2%, Bez přidání cukru s jemnou kyselinkou, tak akorát hořký, 
plný chuti 

VÍNA 

APEROL SPRITZ ..................................................... 99,00 Kč 
…za opravdu výjimečnou cenu, tak - Na zdraví!!! 

PROSECCO VALDOBBIADENE, DOCG 
Veneto, Itálie 
0.15l ................................................................................................... 69,00 Kč 
0.75l ............................................................................................... 345,00 Kč 

ROSÉ SPUMANTE - EXTRA DRY 
Veneto, Itálie 
0.15l ................................................................................................... 69,00 Kč 
0.75l ............................................................................................... 345,00 Kč 

PORTUGALSKÉ CARMIM ROZLÉVANÉ / 0.2l ....... 69,00 Kč 
bílé nebo červené 

KOKTEJLY 

MOJITO CUBANO .................................................. 149,00 Kč 
Malecon ron, soda, máta, limeta, cukrový sirup 

MICHELADA ............................................................ 99,00 Kč 
Sol - mexický ležák, Clamato - džus z tomatů a mušlí 

SEX ON THE BEACH.............................................. 149,00 Kč 
Stolichnaya, pomerančový a brusinkový džus, broskvový sirup 

TEQUILA SUNRISE ................................................ 149,00 Kč 
Tequila Pepe Lopez, pomerančový džus, grenadina 

PIŇAKOLÁDA ......................................................... 159,00 Kč 
Malecon ron, ananasový džus, smetana, kokosový sirup 

PORNSTAR MARTINI ............................................. 159,00 Kč 
Vanilková vodka Absolut, marakuja džus, limeta, Prosecco 

LONG ISLAND ICED TEA ....................................... 189,00 Kč 
Stolichnaya, Bombay gin, Malecon, Pepe Lopez, limeta, Pepsi 

FAT CAT GIN&TONIC ............................................. 159,00 Kč 
Fat Cat Žufánek Gin, tonic 
 

ŽUFÁNEK - FAT CAT GIN ORIGINAL 45% 

Jedinečný speciál se šantou kočičí, který jinde neseženete!!! 
4cl ...................................................................................................... 99,00 Kč 
0.5l - dárková láhev ............................................................... 1 199,00 Kč 

NEALKO  

PEPSI, MAX, MIRINDA, 7UP, TONIC, IceT / 0.3l .. 45,00 Kč 
…rozlévané z postmixu 

KARAFA VODY S CITRÓNEM A MÁTOU / 0.5l ...... 40,00 Kč 

TOMA NATURA / 0.5l ............................................. 40,00 Kč 
neperlivá nebo jemně perlivá  
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BURGERY 
HOVĚZÍ NA NAŠE BURGERY SI DENNĚ SAMI MELEME A MÍCHÁME 

FAT CAT  ............................................................... 265,00 Kč 
100% hovězí burger 200g, majonéza, naše omáčka, cibulové 
chutney, čedar, křupavá slanina, rajčata, brusinky, smažená 
cibulka, salát / naše hranolky 

DOBLE FAT CAT .................................................... 325,00 Kč 
dvojité maso - dvojité potěšení  

ROUTE 66 .............................................................. 295,00 Kč 
100% hovězí burger 200g, naše omáčka, nakládané okurky, 
čedar, rajčata, čerstvá červená cibule, salát a 2 grilované 
kuřecí paličky / naše hranolky 

EL GORDO ............................................................. 315,00 Kč 
100% hovězí burger 200g, naše trhané hovězí 80g, černé 
fazole, guacamole, pico de gallo, čedarová omáčka / naše 
hranolky 

ZERO BURGER ...................................................... 265,00 Kč 
100% hovězí burger 200g, grilovaná zelenina (cuketa, paprika, 
lilek, červená cibule, pak choi), posypané feta sýrem 

SAGVAN TOFU ...................................................... 265,00 Kč 
s grilovaným uzeným tofu, chipottle majonéza, nakládané 
okurky a kukuřičky, rajčata a salát / naše hranolky  
 

STŘEDOMOŘSKÁ KUCHYNĚ 

CAPRESE  .............................................................225,00 Kč 
buffalo mozzarella, cherry rajčátka, čerstvé bazalkové pesto, 
krutony  

NÁŠ HUMUS .......................................................... 145,00 Kč 
hummus se sušenými rajčaty, podávaný se zakysanou 
smetanou, bazalkovým pestem, salátem a opečeným toustem  

ŠPAGETY S KUŘETEM .......................................... 265,00 Kč 
kuřecí prsa 150g, špagety, naše rajčatová omáčka, kapary, 
ančovičky, parmezán, čerstvá petrželka a pažitka  

ŠPAGETY S HOVĚZÍ SVÍČKOVOU ......................... 275,00 Kč 
hovězí svíčková 150g, špagety, chilli papričky, sušená rajčata, 
česnek, čerstvá petrželka a parmezán  

ŠPAGETY S LOSOSEM ......................................... 275,00 Kč 
losos 150g, špagety, smetanová omáčka s bílým vínem, cherry 
rajčátka, pak choi, česnek  

PRAVÉ CARPACCIO.............................................. 275,00 Kč 
hovězí svíčková 100g, rukola, kapary, parmezán, čerstvé 
bazalkové pesto  

BEEFITO - WRAP .................................................. 275,00 Kč 
grilovaná pšeničná tortilla plněná grilovaným steakem ze 
svíčkové 150g, paprikou, lilkem, cuketou, cibulí, salátem a 
našimi frity 

WESTERN 

NACHOS ESPECIAL .............................................. 145,00 Kč 
čipsy z kukuřičné tortilly, 50g trhaného hovězího, čedarová 
omáčka, pico de gallo, guacamole, černé fazole, cremefraiche, 
jalapeños 

QUESADILLA SE SÝREM A KUŘETEM ................. 215,00 Kč 
zapečená tortilla s čedarem, rajčata, pažitka, guacamole, pico 
de gallo, cremefraiche, lehký přílohový listový salát 

KUŘECÍ PALIČKY .................................................. 245,00 Kč 
10 ks, marinované kuřecí paličky, rozpečený chléb, čedarová 
omáčka, zeleninové tyčinky s jogurtem a čerstvou pažitkou  

ROAST BEEF  ........................................................ 245,00 Kč 
120g, anglický rostbíf s hořčičnou majonézou, římský salát, 
naše nakládaná paprika a červená cibule, podávaný s 
opečeným toustem  

TOMCAT - HOTDOG .............................................. 245,00 Kč 
100% hovězí párek 160g, náš okurkový reliš, cibulové chutney, 
domácí omáčka, majonéza, křupavá cibulka  

PRAHA - HOTDOG ................................................ 245,00 Kč 
100% hovězí párek 160g, medová hořčice, naše nakládaná 
červená cibule, nakládané okurky, křupavá slanina, jarní 
cibulka 

PERRO CALIENTE - HOTDOG .............................. 245,00 Kč 
100% hovězí párek 160g, naše trhané hovězí 40g, černé fazole, 
pico de gallo, čedarová omáčka, jalapeños 

BURGERITO - WRAP ............................................ 275,00 Kč 
grilovaná pšeničná tortilla plněná hovězím burgerem 200g, 
čedarem, rajčaty, salátem, našimi frity a chipotle majonézou  
 

BBQ VEPŘOVÁ ŽEBRA - BIG SHOW ................... 325,00 Kč 
alespoň půl kila žeber, s naší BBQ omáčkou, rozpékané pečivo, 
jalapeños 
 

STEAK Z VEPŘOVÉ KRKOVIČKY .......................... 365,00 Kč 
400g, grilovaná vepřová krkovice, naše hranolky, hořčičná 
majonéza, pico de gallo, domácí nakládaná červená cibule  

STEAK Z HOVĚZÍ SVÍČKOVÉ ................................. 595,00 Kč 
250g, grilovaný hovězí steak, pepřová omáčka, křupavá 
slanina, nakládaná červená cibule, šťouchané brambory 
 

HIPSTER HRANOLKY .............................................. 65,00 Kč 
z pečlivě vybrané odrůdy brambor; jsou nejprve pečené, potom 
nakrájené a smažené - vždy ochucené rozmarýnovým 
olivovým olejem a posypané parmazánem - dobrou chuť!  

PEČENÁ BRAMBORA ............................................. 65,00 Kč 
se zakysanou smetanou a pažitkou 

ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S PAŽITKOU ................. 65,00 Kč 
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ASIJSKÁ KUCHYNĚ 

CHICKEN CURRY  .................................................. 275,00 Kč 
grilovaná kuřecí prsa 200g, červená kari omáčka s kokosovým 
mlékem, paprika, pak choi, jarní cibulka, jasmínová rýže  

DUCKYHO PHở ..................................................... 265,00 Kč 
tradiční vietnamský hovězí vývar s nudlemi a anglickým 
rostbífem 100g 

UDON TOFU ........................................................... 265,00 Kč 
asijské nudle, tofu, vejce, sojové klíčky, mrkev, červená cibule, 
pak choi a jarní cibulka  

UDON S HOVĚZÍ SVÍČKOVOU .............................. 285,00 Kč 
asijské nudle, hovězí svíčková 150g, pak choi, sojové klíčky, 
mrkev, červená cibule, jarní cibulka a vejce  

LOSOS TERIYAKI .................................................. 335,00 Kč 
grilovaný losos 200g, teriyaki omáčka, grilovaný pak choi, 
mrkev, jasmínová rýže  

CHICKITO - WRAP S KUŘECÍM ............................ 265,00 Kč 
grilovaná pšeničná tortilla plněná teriyaki marinovanými 
kuřecími prsíčky 150g, jasmínovou rýží, salátem, naší 
nakládanou paprikou a červenou cibulí  

JASMÍNOVÁ RÝŽE .................................................. 65,00 Kč 
 

SENDVIČE 

CAT CLUB SENDVIČ ..............................................225,00 Kč 
grilovaná kuřecí prsa 120g, majonéza, salát, rajčata, sýr a 
křupavá slanina 

VEGETARIÁNSKÝ SENDVIČ ..................................225,00 Kč 
náš hummus, sušená rajčata, naše nakládaná paprika a 
červená cibule, salát  

SENDVIČ S HOVĚZÍM ROSTBÍFEM ...................... 245,00 Kč 
asijskou marinádou ochucený domácí rostbíf 120g; rajčata, 
nakládaná červená cibule, pak choi a salát 
 
 

HORKÉ NÁPOJE 

DELTA - ESPRESSO ............................................... 55,00 Kč 
Portugalská jednička na trhu 

DVOJITÉ ESPRESSO ............................................... 89,00 Kč 

CAPPUCCINO, LATTE, MACCHIATO  ...................... 65,00 Kč 

LAVAZZA - filtrovaná káva ................................. 55,00 Kč 
rádi Vám dolijeme 

VÝBĚROVÉ ČAJE - TEAHOUSE............................... 65,00 Kč 
zelený, ovocný, černý  

SALÁTY 

CRUDITÉS................................................................ 95,00 Kč 
zeleninové tyčinky (mrkev, okurka, řapíkatý celer), jogurt s 
pažitkou  

BULL  ..................................................................... 265,00 Kč 
náš anglický rostbíf 80g, mix salátů, medový dresink, cherry 
rajčátka, čerstvá jablka, pomeranč, karambola  

CAPRESE SALÁT .................................................. 275,00 Kč 
salátové 'lůžko', mozzarella, cherry rajčátka, čerstvé 
bazalkové pesto, krutony 

CAESAR ................................................................ 275,00 Kč 
římský salát s grilovanými kuřecími prsíčky 150g, ančovičkový 
dresink, parmazán, křupavá slanina, krutony  

ŘECKÝ SALÁT ....................................................... 255,00 Kč 
mix salátů, citronový dresink, okurka, rajčata, nakládaná 
paprika, černé olivy, čerstvá červená cibule, sýr feta 

MÍCHANÝ SALÁTEK ................................................ 79,00 Kč 
okurka, paprika, rajčata, salát, citronový dresink  

GRILOVANÁ ZELENINA......................................... 149,00 Kč 
grilovaný lilek, cuketa, červená cibule, pak choi, paprika  
 

PRO DĚTI 

DĚTSKÉ ŠPAGETY ................................................ 145,00 Kč 
domácí sugo, parmazán, čerstvá bazalka  

MINI CHICKITO  ..................................................... 145,00 Kč 
grilovaná pšeničná tortilla plněná pečeným kuřecím prsíčkem, 
salátem, rajčaty, majonézou a našimi hranolkami 
 
 

SLADKOSTI 

XXXL POHÁR.......................................................... 195,00 Kč 
vaniĺková a čokoládová zmrzlina, jahody, banán a sladké 
dobroty 

HEIßELIEBE - SHAKE ............................................ 195,00 Kč 
vanilková zmrzlina, lesní plody, mléko, šlehačka a ciniminis + 
griotka  

CHOCOCOCO - SHAKE .......................................... 195,00 Kč 
čokoládová zmrzlina, banán, 95% čokoláda, mléko, šlehačka, 
chocapic + Malibu rum  

MASCAROPNE S ČERSTVYMI JAHODAMI .......... 155,00 Kč 
živá legenda  

ČOKOLÁDOVÉ BROWNIES .................................... 115,00 Kč 
s vanilkovou zmrzlinou  


