
Aperitivy 

Prosecco

Campari 

Campari se sodou

Campari s pomerančovým džusem

Aperol Spritz
Aperol, Prosecco, soda a pomerančový džus

Hugo
bezinkový sirup, Prosecco, soda, limetka a máta

Lillet Berry
Lillet, Schweppes Wildberry a maliny

Gin Tonic

Vodka  s pomerančovým džusem

Bacardi s Colou

Cuba Libre

Míchané nápoje - připravované se 4cl alkoholu 

0,10 l

0,05 l

0,25 l

0,25 l

0,20 l

0,20 l

0,20 l

Polévky a předkrmy 

Polévka dle denní nabídky

Česneková krémová polévka 

Sýrové Nachos  
s dvěma různými dipy

Rucola salát 
s kozím sýrem a cherry rajčátky

Předkrmové plato pro 2 osoby
kuřecí křídélka, kuřecí stripsy, kukuřice, cibulové kroužky
obalované kousky mozzarrely, sýrové Nachos a různé dipy

Malý zeleninový salát
s balsamico dresingem

Velký zeleninový salát
s balsamico dresingem
      - s grilovanými kousky kuřecího masa
      - s obalovaným Hermelínem
      - s kousky hovězí panenky

Domácí salát
s tirolskou šunkou, parmesánem, restovanou cibulkou
a balsamico dresingem

Kuřecí salát
míchaný salát s kuřecími nugetkami

Saláty 

Polévky, předkrmy a saláty podáváme s čerstvým chlebem.



Hlavní jídla 

Crispy-Chickenwrap 
wrap se salátem, obalovanými kousky kuřete, rajče, 
okurka, křen, čedar, česnekový dip a sweetchilli omáčka

Kuřecí wrap
kousky kuřecího, salát, rucola, paprika, okurka, jarní cibulka, 
plísńový sýr a bylinkový dip

Vegetarianský wrap
se salátem, jarní cibulka, rajče, parmesán, grilovaná zelenia
a česnekový dip

Tirolský wrap
s hovězími kousky, salátem, pečená cibulka, pikantní sýr, špek,
křen a hořčicovo-medová omáčka 

Kohlburger
hovězí maso, salát, rajče, kyselá okurka, cibule, 
špeková marináda a pikantní sýr, 
batátové hranolky s dipem ze zakysané smetany

Bacon-Cheeseburger
hovězí maso, salat, rajče, cibule, špek, čedar a Barbecue omáčka

Steakburger
s hovězími steaky, rucola, rajče, karamelizovaná cibulka,
parmesan, grilovaná paprika a sweetchilli omáčka

Domácí Žebírka
s hranolkami nebo Bramborou v alobalu, 
grilovaná kukuřice a různé dipy

Domácí Žebírka a kuřecí křidílka
s hranolkami nebo Bramborou v alobalu, 
grilovaná kukuřice a různé dipy

Domácí pizza - ca. 30 cm 
Margherita
sugo, sýr

Salami
sugo, sýr, salám

Proschuitto
sugo, sýr, šunka

Hawai
sugo, sýr, šunka, ananas

Funghi
sugo, sýr, šunka, žampióny

Nobilta
sugo, sýr, Tirolská šunka, rucola, parmezán

Diavolo
sugo, sýr, chillisalám, cibule, pálivá paprika

Tonno
sugo, sýr, tuňák, cibule

Hausspizza
sugo, sýr, šunka, cibule

Miro speciál pizza
sugo, sýr, šunka, slanina, kukuřice, cibule, žampióny a česnek

Pizza ,,ASTRA‘‘
sugo, sýr, domácí špek, cibule, kukuřice, čenek a vajíčko

Pizza alla Chef
sugo, sýr, šunka, chillisalám, cibule, rucola a parmesan
 
Calzone
sugo, sýr, šunka, salám a žampióny 



Dezerty 
Teplý jablečný strůdl 
s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

Čokoládové suflé 
s omáčkou z lesních plodů

Vafle 
s horkým ovocem a vanilkovou zmrzlinou

Horké maliny / jahody se zmrzlinou
 
Dětský pohár (2 kopečky zmrzliny, šlehačka a lentilky)

Točená piva 
Kohlenbier
naše speciální polotmavé pivo, pouze u nás

Gösser Radler
osvěžující radler s přírodní citrónovou štávou

0,30 l
0,50 l

0,30 l
0,50 l

Lahvová piva 

Gösser
světlé 
nealkoholické

Stiegl Goldbräu

Weihenstephan Weizen - kvasnicové pivo
světlé
tmavé
nealkoholické

0,50 l
0,33 l

0,50 l

0,50 l
0,50 l
0,50 l

Malinová s mátou

Citrusová

Jahodová s černým rybízem

Bezinková s limetkou

Jablečná s pomerančem 

Domácí limonády 0,5 l 

Kohlenpizza
sugo, sýr, šunka, slanina, cibule, peperoni, vajíčko a dip z kysané smetany

Caprisiosa
sugo, sýr, šunka, žampióny, artyčoky a olivy

Inferno - velmi pálivá
sugo, sýr, šunka, palivý salám, červená cibule, peperoni a speziální chilli

Klassiky 
Řízek s hranolkami
s brusinkami nebo kečup a majolka

Kohlenschnitzel
řízek zapečený se sárem a česnekem, k tomu opečené brambory 

Kohlenšplatte
hovězí, vepřové a kuřecí maso, grilovaná zelenina k tomu hranolky, 
různé omáčky a bylinkové máslo

Brambora v alobalu
s grilovanou zeleninou, kozím sýrem, rucolou a salátem
s kuřecími kousky, špekem, rucolou a salátem 



Nealkoholické nápoje 

Gasteiner Minerální voda 
jemně perlivá nebo neperlivá

Gasteiner Minerální voda
jemně perlivá nebo neperlivá

Cola, Fanta
Sprite, Spezi - Fanta/Cola

Cola Zero

Ginger Ale
Tonic

Almdudler
bylinková limonáda

Pfanner ledový čaj
meruňka

Džusy
jablko, pomeranč, meruňka,
černý rybíz, multivitamin

Džus se sodou/vodou

Voda s malinovým/bezinkovým sirupem

0,33 l

1,00 l

0,30 l
0,50 l

0,33 l

0,30 l
0,50 l

0,33 l

0,33 l

0,30 l
0,50 l

0,30 l
0,50 l

0,30 l
0,50 l

Vinný lístek 

Grüner Veltliner
vinařství Moser, Rakousko 

Pinot Blanc
vinařství Vinion, Rakousko

0,25 l

0,25 l
0,75 l

Bílá vína

Blauer Zweigelt
vinařství Moser, Rakousko

Grand Cuveé 
vinařství Vinion, Rakousko

0,25 l

0,25 l
0,75 l

Červená vína

Vinný střik - červený nebo bílý 0,25 l

Kuřecí nugetky s hranolkami 

Kuřecí řízek s hranolkami nebo bramborem

Grilované párečky s hranolkami 

Dětská pizza dle vašeho výběru

Pro naše malé hosty 



Espresso

Dvojité Espresso

Káva

Cappuccino

Latte Macchiato

Horká čokoláda 
se šlehačkou

Teplé nápoje 

Alžírská káva

Svařené víno

Jagatee - německý grog

Čaj - černý, zelený, ovocný, bylinkový

Horký citrón 

Grog

Čaj s rumem

Tvrdý alkohol 

meruňka
hruška
Pregler

2 cl
2 cl
2 cl

Klasiky z regionu 

Šiskovice - místní specialita
Bacardi rum
Captain Morgan
Frangelico likér
Tequila Gold
Jack Daniels
Vodka 
Jägermeister
Ramazotti
Averna
Baileys
Bombay gin

2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl


