
 

OBČERSTVENÍ 

Párek v rohlíku       35,- Kč 

Párek s chlebem (2 ks)     45,- Kč   

Kouřimská klobása + chléb     60,-Kč 

Používáme uzeninu z Jatek Sojka s.r.o. – kouřimská uzenina je bezlepková, vyrobená bez 

použití separátů a náhražek 

 

Pizza Giovanni    ⌀ 33 cm 

 

Šunková        155,- Kč 
- tomato, šunkový salám, sýr       
 

Sýrová        160,- Kč 
- tomato, gouda, granbiraghi, sýr s modrou plísní, mozzarella, smetana 

 
Žampionová       160,- Kč 
- tomato, sýr, šunkový salám, žampióny     
 

Pikantní        160,- Kč 
- tomato, sýr, slanina, cibule, feferonky 

 
Špenátová s kuřecím masem a česnekem    170,- Kč  doporučuje Josef IX. :-) 
- smetana, špenát, česnek, kuřecí maso, šunkový salám, sýr 
 

Mexická        160,- Kč 
- tomato, gouda, cheddar, chorizo, cibule, feferonky, kukuřice 

 
Salámová        160,- Kč 
- tomato, sýr, slanina, suchý salám, šunkový salám, klobása     

  



 

 

Pochoutky nejen k pivu 

Utopenec s cibulí + chléb     50,-Kč 

Nakládaný hermelín + chléb     65,-Kč 

Pražené arašídy       35,-Kč 

Cyrilovy hořčicové brambůrky     40,-Kč 

Cibulové kroužky       35,-Kč 

a další dle aktuální nabídky 

 

Radimské MAXI palačinky: 

s extra ovocnou marmeládou     55- Kč   

s tvarohem        60,-Kč 

s tvarohem a povidly      70,-Kč   doporučuje Josef IX. :-) 

s Nutelou a banánem      75,-Kč 

s čokoládou 70% a šlehačkou     80,-Kč 

+ šlehačka         10,-Kč 

+ topping dle nabídky      5,-Kč 

 

Zákusky/koláče  

Marlenka        55,-Kč 

další dle aktuální nabídky – při pečení používáme špaldovou mouku, třtinový cukr a další 

kvalitní suroviny 

Cukrovinky – sušenky, lízátka apod.  - dle aktuální nabídky 

  



 

TOČENÁ ZMRZLINA – příchuť dle aktuální nabídky 

 

Malá         25,-Kč   

Velká        35,-Kč 

XXL do vafle       50,-Kč 

Dětská        15,-Kč 

 

vafle         5,- Kč 

vafle s čokoládou a oříšky     15,- Kč 

vafle s čokoládou a barevným posypem  15,- Kč 

 

topping        5,- Kč 

šlehačka        10,-Kč 

 

Kávové zmrzlinové speciality 

Káva se zmrzlinou       65,- Kč 
- lungo + malá zmrzlina 

 
Zmrzlinová káva (shake)      65,- Kč  naše specialita 
- spojení naší výborné kávy a vanilkové zmrzliny do našlehaného ledového lahodného nápoje 
 

 

 

 

 

 

Informace o obsahu alergenů Vám poskytne obsluha. 


