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* Informace o obsažených alergenech naleznete na poslední straně.

Domácí paštika z vepřového masa a drůbeží játry, dochucená červeným vínem 
a bylinkami, brusinková redukce, čerstvé ovoce  [A:1/3/7/12] 
 
Hovězí „Pastrami“ – jemné plátky sušeného a zauzeného hovězího masa, okurek, 
hrubozrnná hořčice, pečivo  [A:1/3/7/10]                                                                                         

Carpaccio z pravé hovězí svíčkové, rukola, parmazán, jalapeňos, kapary a olivový olej  [A:1/3/7]         

Kozí sýr s bílou plísní v tempuře na teplém salátku z rukoly, hříbků a pečené řepy, opečená 
bageta a holandská omáčka   [A:1/3/7/12]           
 
[Couvert/pečivo, přísady/ 25 Kč]

Antipasto ZAGUŘÍ - výběr choriza z Iberských prasat, olivy a sušená rajčata, 
domácí pečivo  [A:1/3/7]     

Antipasto OLIVA - výběr kvalitních oliv a domácí pečivo  [A:1/3/4/7]

Krém z pečené dýně hokaido s kokosovým mlékem a opečeným semínkem [A:1/7/8/9]  

Staročeská kulajda se zastřeným vejcem, houbami a bramborem  [A:1/3/7] 

 / další nabídku naleznete v aktuální nabídce měsíce a týdne /    

169 Kč 

179 Kč

259 Kč

199 Kč

79 Kč

79 Kč

Antipasto speciál 
/dle aktuální dostupnosti surovin // 4 - 6 osob/

Předkrmy

Polévky

Salát se zauzeným lososem /100g/ - salátové listy, uzený losos z naší udírny, mrkev, 
pomeranč, dresink z hrubozrnné hořčice a opečená bageta [A:1/3/4/7/10] 

Salát „Caesar“ s kuřecím masem /120g/ - salátové listy, grilované filírované kuřecí maso, 
zastřené vejce, krutóny z pečeného bílého chleba, slanina, originální dresink s ančovičkou  
[A:1/3/4/7/10]

Salát „Roastbeef“ /100g/ - salátové listy, hovězí roastbeef, ředkvička, hruška, mrkev, dresink 
z hrubozrnné hořčice a olivového oleje, opečená bageta  [A:1/3/7/10] 

Salát s kozím sýrem a pečenou řepou - salát z rukoly a polníčku, kozí sýr s bílou plísní 
a bylinkami, pečená marinovaná červená řepa, ředkvičky, piniové oříšky, dresink vinaigrette 
a opečená bageta [A:1/3/7/8/12] 

**** VEGE Salát s pečenou červenou řepou - salát z rukoly a polníčku, pečená marinovaná 
červená řepa, ředkvičky, piniové oříšky, dresink vinaigrette a opečená bageta [A:1/3/7/8/12]

Risotto hříbkové s parmazánem a cibulkou  [A:7/9/12]

Risotto s pečenou červenou řepou a kozím sýrem ochuceným bylinkami, parmazán   [A:7/9/12]

****VEGE Risotto s pečenou řepou  [A:12]

Restované „TOFU“ s pečenou zeleninou a bylinkami v jemně pikantní omáčce, opečená 
bageta  [A:1/3/6/9] 

269 Kč

249 Kč

259 Kč

249 Kč

189 Kč

239 Kč

239 Kč
189 Kč

229 Kč

Saláty, risotto a vege pokrmy 
/ další nabídka těchto pokrmů dle sezóny /

559 Kč

339 Kč

 



* Informace o obsažených alergenech naleznete naposlední straně.

 
Grilovaná chobotnice / 180 g / na „Toskánské“ zelenině s citrónovou majonézou, citron [A: 3/12/14]

Grilovaná chobotnice / 180g /* rajčatové risotto s parmazánem a rukolou, citron [A: 3/7/12/14] 

Pečený losos v krustě z bílého pečiva a bylinek **/ 150g / krevetové ragů s chřestem 
a řapíkatým celerem, holandská omáčka, citron [A: 1/3/4/7/9/12] 

Pečené filátka z candáta / 150g /** „venkovské risotto“ alla Contadina s kořenovou zeleninou 
a rajčaty, citron [A: 4/7/9/12]

Pečená filátka z candáta / 150g / těstoviny tagliatelle s lanýžovým máslem, hříbky a cibulka  [A: 1/3/4/7] 
 
Doblok chlazených ryb nad uvedenou hmotnost 10g / 15 Kč
Doblok chobotnice nad uvedenou hmotnost po tepelné úpravě 10g / 20 Kč

Burger „Krk“ / 150g / podávaný v housce z naší pekárny, vyzrálý hovězí krk z farmy Melč, 
cheddar, opečená slanina, opečené vejce, zelenina, pikantní majonéza, steakové hranolky  
[A: 1/3/7/9/12] 

Burger s „Pastrami“ / 80g / podávaný v housce z naší pekárny, hovězí sušené a zauzené maso 
od Bobra, cheddar, rukola, okurek, hořčičný dresink, okurkové relish a pečené plátky brambor  
[A: 1/3/7/10/12]

Burger „Roastbeef“ / 100g / podávaný v housce z naší pekárny, hovězí marinovaný rostabeef, 
cheddar, rukola, horřičná majonéza a švestková chilli omáčka, steakové hranolky [A: 1/3/7/9/10/12]

Burger „Vegetarian“ / 150g / podávaný v housce z naší pekárny, Beyond meat, cheddar, 
rukola, rajčata, marinovaná pečená řepa, pikantní majonéza a pečené plátky brambor
[A: 1/3/7/10/12]

549 Kč 

549 Kč

399 Kč

359 Kč

359 Kč

269 Kč
 

269 Kč

269 Kč

339 Kč

Burgery

Pokrmy z ryb a mořské plody 
/ další nabídku pokrmů z ryb naleznete v aktuální měsíční nabídce /



* Informace o obsažených alergenech naleznete na poslední straně.

Kohoutek na víně „COQ AU VIN“  podávaný s opečenou slaninou, žampiónem 
a karamelizovaným hroznovým vínem, šťouchané brambory  [A: 9/12] 

Pečené kuřátko ½ s nádivkou, kořenová zelenina pečená na medu a  brambory grenaille  [A: 1/7/9]

Pečená vepřová kotleta „TEXAS“ / 350g s k. / pečené plátky brambor s cibulí, slaninou 
a rukolou, konfitovaný česnek  [A: 9/12] 
Omáčky dle výběru – pepřová [A: 7], cheddarová s jalapeňos [A: 7/9], Royal Porto [A: 9/12], 
hříbková [A: 7/9] 

Grilovaná vepřová panenka sous vide / 150g /, omáčka z lišek s lanýžovým máslem, 
gratinované brambory [A: 3/7/12]

Pečená vepřová panenka zauzená v naší udírně / 150g / pečené brambory s kořenovou 
zeleninou a cibulí, demi glace s pancettou  [A: 9/12] 

Telecí líčka na červeném víně / 280g / a kořenové zelenině, hráškovo bramborové pyré, 
restovaná kořenová zelenina   [A: 1/7/9/12] 

Konfitovaný hovězí krk / 300g / pečený na cibulovém základu, houbová 
omáčka a restované cibulové ragů se slaninou, škvarkové placky [A: 1/3/7/9/12]

 Hovězí klížka „SHANK“ / 300g / konfitovaná  na cibulovém základu s tomáty, pečené 
brambory grenaille s restovaným špenátem, konfitovaným česnekem a cibulkou [A: 6/9/12] 

Pomalu pečené hovězí „OSSO BUCCO“ / 350g /*, omáčka z černého piva a perníkový knedlík
[A: 1/3/7/12] . * Doblok váhy nad uvedenou hmotnost 10g / 10 Kč

Pečené výběrové hovězí žebro / 350g s k. / konfitované v jemně pikantní marinádě pečené při 
nízké teplotě, Lyonské brambory se slaninou a cibulkou, demi glace s pancettou  [A: 9/12] 
 * Doblok váhy nad uvedenou hmotnost 10g / 10 Kč

Steak z pravé hovězí svíčkové / 250g /*, pečené brambory s rukolou, sušená rajčata  [A: 9] 
 * Doblok váhy nad uvedenou hmotnost 10g / 20 Kč

Omáčky dle výběru – pepřová [A: 7], cheddarová s jalapeňos [A: 7/9] , Royal Porto [A: 9/12], 
hříbková [A: 7/9]

Grilovaný Filet steak z nejjemnější části pravé svíčkové / 300g / *, pečené plátky brambor 
s kořenovou zeleninou a omáčka Royal Porto. [A: 9/12]  * Doblok váhy nad uvedenou hmotnost 10g / 20 Kč

Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové / 150g / podáváme již namíchaný a doplněný 
o ingredience k dochucení  [A: 3/10/12]

Chlebové topinky smažené nebo pečené na grilu  [A: 1/3/7]  1ks

Pečený srnčí hřbet / 150g / podávaný na julienne zelenině, švestková omáčka a mandlové 
krokety  [A: 1/3/7/8/9/12] 

359 Kč

349 Kč

349 Kč

55 Kč

369 Kč

359 Kč

379 Kč

349 Kč

369 Kč

359 Kč

389 Kč

579 Kč

55 Kč

729 Kč

399 Kč

15 Kč

439 Kč

Pokrmy z hovězího, telecího, vepřového masa 
a drůbeže

*Změna stupně propečení u hovězího steaku nebo filetu, není vnímaná jako snížena kvalita výrobku pro reklamaci. 
Bude-li o stupeň jiná než samotná objednávka , bude poskytnuta sleva 15% z ceny pokrmu.



* Informace o obsažených alergenech naleznete naposlední straně.

Smažené pokrmy
Smažené řízečky z vepřové panenky / 200g / šťouchané brambory a okurkové relish [A: 1/3/7] 

Smažené řízečky z kuřecích prsíček / 200g / pečené brambory se slaninou a cibulkou, 
okurkové relish [A: 1/3/7] 

Smažený sýr cheddar se šunkou / 120g /, steakové hranolky, tatarská omáčka [A: 1/3/7]  

Smažené řízečky z kuřecího masa, bramborová kaše / 100g / [A: 1/3/7] 
 
Bramborové noky s kuřecím masem / 80g / a rajčatovou omáčkou [A: 1/3/7]

299 Kč

239 Kč

189 Kč

149 Kč

129 Kč

159 Kč

139 Kč

35 Kč

109 Kč

50 Kč

129 Kč

55 Kč

159 Kč

15 Kč

12 Kč 

55 Kč

45 Kč

40 Kč

55 Kč

Přílohy

Omáčky

Dezerty

60 Kč

50 Kč

50 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

50 Kč

Bramborové pyré [A: 7] 

Grilovaná čerstvá zelenina

Ovocný kompot dle aktuální nabídky 

Sezónní salát 

Topinky/opečené tousty 1 Ks * [A: 1/3/7]

Pečivo 1 Ks * [A: 1/3/7]

Košík pečiva * [A: 1/3/7] 

Opečená bageta [A: 1/3/7]

* Podáváme pouze jako přílohu k pokrmům.

Tatarská omáčka [A: 3/7] / domácí majonéza / ďábelská omáčka [A: 3/7] / kečup

Cheddarová s jalapeños [A: 7/9], Royal Oporto [A: 12], pepřová [A: 7], hříbková [A: 7/9], 
gorgonzolová [A: 7/8]

Palačinky s domácí marmeládou z lesního ovoce, čerstvým ovocem a ochuceným tvarohem [A: 1/3/7]

Zmrzlinový pohár se šlehačkou a čerstvým ovocem / dle aktuální nabídky /  [A: 3/7] 

Kopeček zmrzliny dle  aktuální nabídky 1ks [A: 3/7] 

Čerstvé ovoce se šlehačkou [A: 7]

Další nabídka originálních dezertů naleznete v naši měsíční speciální nabídce.

Dětská jídla

Poloviční porce u pokrmů z jídelního lístku nepodáváme. V případě požadavku polovičních porcí pokrmů z denní nabídky pro 
děti se informujte u obsluhy.

Gratinované brambory [A: 3/7] 

Pečené brambory grenaille 

Vařené brambory 

Pečené bramborové plátky 
se zeleninou

Pečené bramborové plátky 
se žampiony a tomaty

Šťouchané brambory 
se špekem nebo konfitovaným česnekem

Steakové hranolky 



Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování 
dle směrnice 1169/11 EU

Obiloviny obsahující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich
Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
Ryby a výrobky z nich
Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
Sójové boby (sója) a výrobky z nich
Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život
Skořápkové plody a výrobky z nich - jedná se o všechny druhy ořechů
Celer a výrobky z něj
Hořčice a výrobky z ní
Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
Měkkýši a výrobky z nich

1)  
2)
3)
4)
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11)
12)
13)
14)



Naše restaurace Vám poskytne prostory pro pořádání různých společenských událostí (svatby,  
oslavy, party, večírky, školení).

Dlouholeté zkušenosti jsou zárukou Vaší spokojenosti. Zajistíme kompletní servis včetně doplňkových
služeb (hudba, výzdoba, audiovizuální technika, doprava a kulturní program). Pro zábavu a párty můžete 
využít bowlingovou hernu a koktejl bar.

Již řada zákazníků využívá náš cateringový servis, od jednoduchých dovozů pečených a na místě porco-
vaných výrobků (pečené selátko, uzená a pečená kýta, pečené jehně, plněná krůta a jiné), až po kompletní 
servis na vysoké úrovni včetně varné a výdejní technologie.

Tel.: +420 596 421 062 • www.nazaguri.cz


