
 

 

Předkrmy · Vorspeisen 
 
Pastýřský koláč Shepherd’s pie  6,50 
Mleté maso z australské divočiny, hrášek, 
bramborové pyré, sýr čedar 
 
Pikantní kuřecí salát Hähnchensalat  7,90 
Grilované kuřecí proužky, rajčata, baby kukuřice, kyselé fazole, rukola, 
klíčky, opražená sezamová semínka, zálivka s koriandrem 
 
Bruschetta s avokádem a rajčaty Bruschetta  7,90 
Opékaný australský chléb, avokádo, keříková rajčata, 
bylinkové pesto s chili a vlašskými ořechy 
 
Kořeněné kostky z lososa s křenovým krémem Würzige Lachswürfel  8,50 
Salát z opékaných sladkých brambor s čočkou Beluga a cibulkami 
 
„Australský předkrm“ „Australian appetizer“  14,50 
Bruschetta s avokádem a rajčaty, kořeněné lososové kostky 
s křenovým krémem, klokaní saté na špízu, fíky s venkovskou 
šunkou a gorgonzolou, tortilla plněná kysanou smetanou, 
šunkou a cibulí 

 
 
 

Saláty · Salate 
 
Thajský okurkový salát Thailändischer Gurkensalat  5,50 
s praženými arašídy, koriandrem, chilli, sójovou omáčkou a 
praženým sezamovým olejem 
 
Caesar salát Caesar salad  7,20 
Římský salát, česnekovo-bylinkový dresink, chipsy z 
fialových sladkých brambor, strouhaný parmazán 
 
Salát z opékaných sladkých brambor Salat von Süßkartoffeln  10,50 
Čočka Beluga, rukola, zálivka z granátových jablek, pošírovaná vejce 
a grilovaná slanina 
 
Exotický salát ze skleněných nudlí s krabím masem Exotischer Glasnudelsalat  10,90 
Mango, sójové klíčky, okurky, jarní cibulka, zázvor, 
sójová omáčka a koriandr 

 
volitelné ... 
 
Kořeněné grilované kostky z lososa Gegrillte Lachswürfel  9,90 
 
Grilované proužky kuřecích prsíček Hähnchenbruststreifen  4,90 
 
Pečené proužky z klokaního masa s arašídovou omáčkou  Gebratene Kängurustreifen  6,90 
 
Košík s pečivem australský chléb Brotkorb  2,50 
 
 
 
 



 

 

Polévky a kari · Suppen & Currys 
 
Thajská slepičí polévka Hühnersuppe  5,90 
Kuřecí maso, skleněné nudle, kokosové mléko, sójová omáčka, 
červená kari pasta, koriandr 
 
Mrkvovo-mandarinková polévka Karotten-Mandarinen-Suppe  6,20 
Chilli, zázvor, restovaná akáciová semínka, tasmánský horský pepř 
 
Tasmánská krémová humří polévka Tasmanische  6,90 
Krabí maso Hummercremesuppe 
 
Thajské kari s pečeným kuřecím prsíčkem Thai-Curry  14,90 
Paprika, cuketa, mrkev, cukrový hrášek, baby kukuřice, zázvor, 
kokosové mléko a koriandr, rýže basmati 
 
Limetkové kari s grilovanými lososovými kostkami Limetten-Curry  16,90 
Paprika, cuketa, mrkev, hrách cukrový, baby kukuřice, citronová tráva, 
chilli, kokosové mléko a limetkové listy, rýže basmati 

 
 
 

Vegetariánská jídla, sendviče a burgery 
Vegetarisch, Sandwich & Burger 

 
Čerstvě upečená tortilla se špenátem a sýrem Spinat-Käse-Tortilla  9,80 
Plátek tortilly, listový špenát, rozpuštěný čedar, chilli, 
marinovaný trs salátu 
 
Sendvič z krůtích prsou Sandwich „Putenbrust“  14,90 
Pečivo, uzená krůtí prsa, slanina, rajčata, bylinkový krém, 
minilisty špenátu, čedar, hranolky ze sladkých brambor 
 
Australský divoký burger Australischer Wild-Burger  14,90 
Australská sekaná, avokádový dijonský krém, nakládané okurky, 
kukuřice, rajčata, čedar, hranolky ze sladkých brambor 
 
Francouzský burger Französischer Burger  15,50 
Čerstvé briošky, burger z anguského hovězího, brie, dijonský krém s calvados, 
rajčata, minilisty špenátu, křupavé bramborové plátky 
 
Australský hovězí burger Australischer Rinderburger  16,90 
Trhané australské hovězí s omáčkou Black barbecue, 
grilovaná slanina, rajčata, čedar, křupavé plátky sladkých brambor 
 
BBQ burger BBQ Burger  17,50 
Burger z anguského hovězího, BBQ omáčka, rajčata, slanina, pečené 
cibulové kroužky, čedar, smažené vejce, křupavé bramborové plátky 
 
 
 
 
 
 



 

 

Australské masové speciality · Australische Fleisch-Spezialitäten 
 
Pikantní kuřecí křídla Würzige Hähnchenflügel  10,90 
Limetkové kari s paprikou, cuketou, mrkví, hrachem cukrovým, 
baby kukuřicí, citronovou trávou, chilli, kokosovým mlékem a 
limetkovými listy, rýže basmati 
 
Dušené australské hovězí Australisches Rind  15,90 
S černou BBQ omáčkou, fazole se slaninou, 
křupavé bramborové plátky 
 
„Sladko-kyselá“ kachní prsa Entenbrust „süß-sauer“  16,90 
s ananasem, zeleninou, sojovými klíčky, sladkokyselou 
chilli omáčkou, zázvorem a kešu, rýže basmati 
 
Klokaní steak s glazovanými jablečnými plátky Kängurusteak  17,50 
Omáčka z červeného vína, opražené makadamové ořechy, brusinky, brambory 
 
Grilovaný talíř „Uluru“ Grillplatte „Uluru“ 
Steaky z pštrosího, klokaního a krokodýlího masa, vydatné chutney ze švestek  pro 1 osobu 21,90 
a červeného vína, červená thajská kari omáčka, divoká brokolice na másle,   pro 2 osoby 41,50 
zelenina na pánvi wok s chilli, bramborové pyré, australský chléb 

 
 
 

Australské rybí speciality · Australische Fisch-Spezialitäten 
 
Australské mořské plody Australischer Fischtopf  13,90 
Mušle, krevety a rybí filé ve vývaru z rajčat a bílého vína, 
australský chléb 
 
Grilované filety Barramundi Gegrilltes Barramundi-Filet  16,50 
Avokádovo-dijonský krém, sladké brambory pečené 
v troubě se špenátem a čedarem, trs salátu 
 
Pomerančový losos s krabím masem  Orangen-Lachs  16,90 
a tasmánským horským pepřem 
divoká brokolice na másle a rýže basmati 
 
Variace „Zlaté pobřeží” „Gold Coast” Variation  17,90 
Filety z lososa, tresky a latese, zelenina na pánvi wok s chilli, 
dipy, exotický salát ze skleněných nudlí s mangem a klíčky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Z grilu · Vom Grill 
 
Steak z panenky, argentinský Hüftsteak cca 180 g 12,80
  cca 300 g 19,80 
 
Rumpsteak, argentinský Rumpsteak cca 180 g 16,50
  cca 300 g 26,90 
 
Hovězí filé, argentinské Rinderfilet cca 180 g 26,80 
 
Glazované krůtí prso s medem Leatherwood Entenbrust cca 190 g 10,90 
 
Grilované proužky z hovězího boku Rinderstreifen cca 160 g 10,90 
 
Kořeněné kostky z lososa Lachswürfel cca 160 g 9,90 
 
Grilované krevety Garnelen Porce 8,90 
 
Klokaní steak Kängurusteak cca 160 g 8,90
  cca 250 g 12,90 
 
Steak z chovného pštrosa Strauß-Steak cca 160 g 14,90
  cca 250 g 22,90 
 
Filet z chovného pštrosa Strauß-Filet cca 160 g 16,50
  cca 250 g 24,90 
 
Krokodýlí filet Krokodilfilet cca 160 g 16,90
  cca 250 g 26,20 
 

Naše steaky se podávají středně propečené. / Všechny hmotnosti jsou založeny na hmotnosti v syrovém stavu. 
 
 
 

Přílohy · Beilagen 
 
Zelenina apod. Gemüse & Co. Porce 4,20 
 

Limetkové kari Limetten-Curry 
 

Thajské kari Thai-Curry 
 

Divoká brokolice na másle Gebutterter Wildbrokkoli 
 

Fazole se slaninou Prinzessbohnen 
 

Wok zelenina s chilli Wok-Gemüse 
 
Opečený australský chléb s bylinkovým máslem Buschbrot  3,50 
 
Přílohový salát Beilagensalat  5,50 
 
Omáčky Soßen Porce 2,50 
 

Pepřová omáčka s whisky Whisky-Pfeffersoße 
 

Omáčka z červeného vína Rotweinsoße 
 

BBQ omáčka BBQ-Soße 



 

 

Brambory apod. Kartoffeln & Co. Porce 3,90 
 

Brambory Country-Kartoffeln 
 

Bramborová kaše Kartoffelpüree 
 

Hranolky ze sladkých brambor Süßkartoffel-Pommes 
 

Sladké brambory z trouby se špenátem a čedarem Ofen-Süßkartoffel 
 

Exotický salát ze skleněných nudlí s mangem a klíčky Glasnudelsalat 
 

Rýže basmati Basmati-Reis 

 
Dipy apod. Kartoffeln & Co. Porce 2,50 
 

Avokádový dijonský krém Avocado-Dijon-Creme 
 

Ostré chutney ze švestek a červeného vína Pflaumen-Rotwein-Chutney 
 

Bylinkové máslo Kräuterbutter 

 
Kečup  majonéza Ketchup  Mayonnaise  1,50 

 
 
 

Dezerty a sýry · Desserts & Käse 
 
Australský Lamington Australian Lamington  5,70 
Piškot s čokoládovou polevou a strouhaným kokosem, 
omáčka butterscotch 
 
Crème brûlée s mákem Crème brûlée mit Mohn  5,90 
Malinové pyré, čerstvá máta 
 
Borůvkový pohár Blaubeerkuchen im Glas  6,20 
Krém z mascarpone s vanilkou, borůvkový kompot, brownie s 
vlašskými ořechy a karamelem 
 
„Dutch baby” s krémem lemon curd „Dutch baby”  6,20 
Palačinka pečená v troubě, citronový krém, borůvky 
a čerstvá máta 
 
Grilovaný ovčí sýr s leatherwoodským  Gegrillter Schafskäse  11,90 
medem a venkovskou šunkou 
Chutney ze švestek a červeného vína, australský chléb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ledové variace · Eisvariationen 
 
Ledová káva Eiskaffee  4,90 
Ledová káva, vanilková zmrzlina a šlehačka 
 
Horké maliny se 2 kopečky vanilkové zmrzliny Himbeeren, Vanilleeis  6,50 
Šlehačka 
 
Malinovo-jogurtový koktejl Himbeer-Joghurt-Shake  6,90 
Studené mléko, maliny, jogurtovo-malinová zmrzlina, šlehačka, 
sušenka s malinami a bílou čokoládou, malinový sorbet 
 
Koktejl z marshmallow a čokolády Marshmallow -Shake  6,90 
Ledové čokoládové mléko, zmrzlina Ben & Jerry’s Cookie Dough, 
čokoládová omáčka, čokoládové sušenky, marshmallows 
 
„Višňový sen“ „Sauerkirsch-Traum“  6,90 
Čokoládová zmrzlina Ben & Jerry’s Chocolate Fudge, zmrzlina Ben & Jerry’s 
Cookie Dough, višňová omáčka, čokoládová omáčka, šlehačka, sušenky Oreo 
 
Cookie a mátový pohár Cookie-Minz-Becher  6,90 
Domácí čokoládová sušenka, zmrzlinový krém Minze & Crunch, 
čokoládový zmrzlinový krém Ben & Jerry’s Chocolate Fudge, mátový likér, 
čokoládová omáčka, tyčinky After Eight 
 
Rybízovo-nugátový pohár Johannisbeer-Nougat  6,90 
Zmrzlinový krém Bílý nugát, sorbet Cassis, Crème de Cassis, 
černý rybíz, šlehačka, brownie z karamelu a lískových oříšků 
 
 
 

Koláče · Kuchen 
 

Čokoládová sušenka čerstvě upečená Triple Choc Cookie  1,80 
 

Sušenka s malinami a bílou čokoládou Raspberry Chocolate Cookie  1,80 
 

Brownie z karamelu a lískových oříšků Walnuss-Karamell-Brownie  2,50 
 

Cronut Trendové pečivo z croissantu a koblihy s glazurou Cronut  3,20 
 

Koláč Kuchen  3,20 
 

Ďáblova čokoládová kostka Devil’s Chocolate Cube  3,20 
Tmavý čokoládový koláč s lískovými oříšky 
a polevou z čokolády a mascarpone 
 

Originální drážďanský vaječný koláč Eierschecke  3,50 
 

Australský Lamington 2 kusy Australian Lamingtons  3,90 
Piškot s čokoládovou polevou a strouhaným kokosem 
 

Šlehačkové řezy Sahneschnitte  4,20 
 

Dort Torte  4,20 
 

Jablečný štrúdl Apfelstrudel mit ...  
s vanilkovou omáčkou Vanillesoße  4,90 
s vanilkovou omáčkou a vanilkovou zmrzlinou Vanillesoße, Eis    5,60 
s vanilkovou omáčkou, vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou komplett  6,50 

 



 

 

Kávové a čokoládové speciality · Kaffee- & Schokoladenspezialitäten 
 
Down Under Cappuccino Down Under Cappuccino  4,50 
Cappuccino, sirup Amaretto, čokoládová omáčka, mandle 
 
Káva Baileys Baileys Coffee  5,20 
Káva, irský krém Baileys, šlehačka, mandle  
 
Holandská káva Holländischer Kaffee  5,20 
Espresso, vaječný likér, horká čokoláda, šlehačka, strouhaná čokoláda 
 
Africká káva Afrikanischer Kaffee  5,20 
Káva, likér Amarula, šlehačka, strouhaná čokoláda, mandle 
 
Irská káva Irish Coffee  5,70 
Káva, irská whisky, šlehačka, hnědý cukr 
 
Káva „Ayers Rock“ Coffee „Ayers Rock“  5,90 
Káva, rum Bundaberg, Bols Crème de Banana, 
kokosové mléko, šlehačka, strouhaný kokos 
 
Ruská čokoláda Russische Schokolade  5,20 
Horká čokoláda, bílý rum, šlehačka, strouhaná čokoláda 
 
Čokoláda Kalbarri Kalbarri Schokolade  5,20 
Horká čokoláda, vanilkový sirup, kardamom, šlehačka, marshmallows 

 
 
 

Studené kreace z mléčné pěny · Kalte Milchschaumkreationen 
 
Kokosové chococino Coconut Chococino  4,20 
Studené mléko, čokoládová omáčka, kokosový sirup, espresso, 
studená mléčná pěna 
 
Cool Turmeric Stawberry Milk Cool Turmeric Stawberry Milk  4,20 
Studené mléko, jahodový sirup, kurkumový sirup, jahody 
 
Cool Raspberry Cool Raspberry  4,20 
Studené mléko, malinový sirup, vanilkový sirup, chlazené maliny 
 


