
Pizza
Pizzu v gramáži 300 g připravujeme tradičním způsobem v kamenné peci na dřevě. 
Na přání vám zdarma potřeme okraj pizzy česnekem, bylinkami nebo chilli. Můžeme ji 
také zabalit do pizza boxu (10,-)

3 ks Plněné pizza štangle
(niva, sýr, salám, slanina, dip) 149,-

1. Pizza pane
(parmezán, česnek, oregáno, olivový olej) 129,-

2. Margheritta
(pomodoro, nakládaná mozzarella, bazalka, olivový olej) 159,-

3. Prosciutto Cotto
(pomodoro, sýr, šunka) 209,-

4. Prosciutto e Funghi
(pomodoro, sýr, šunka, žampiony) 219,-

5. Salami 
(pomodoro, sýr, herkules, vysočina) 219,-

6. Beef BBQ
(pomodoro, sýr, cheddar, hovězí trhané maso, BBQ, č. cibule, kukuřice) 269,-

7. Capriciosa
(pomodoro, sýr, šunka, žampiony, artyčoky, olivy) 249,-

8. Hawai 
(smetana, sýr, šunka, ananas) 229,-

9. Vegetariana
(pomodoro, sýr, rukola, kukuřice, sušená rajčata, paprika, olivy) 199,-

10. Quatro Formaggi
(pomodoro, smetana, sýr, ementál, niva, uzený sýr) 249,-

11. Italiana
(pomodoro, sýr, anglická slanina, červená cibule, kukuřice) 249,-

12. Olive
(pomodoro, sýr, herkules, kukuřice, olivy) 249,-

13. Ungherese
(pomodoro, sýr, čabajka, červená cibule, kozí rohy) 249,-

14. Quatro Stagioni
(pomodoro, sýr, šunka, salám, žampiony, olivy) 249,-

15. Americana
(pomodoro, sýr, šunka, slanina, žampiony, kukuřice) 249,-

16. Pollo Spinaci
(pomodoro, sýr, kuřecí maso, špenát, gorgonzola, česnek) 249,-

17. Cinque Formaggi
(smetana, sýr, hermelín, gorgonzola, kozí sýr, parmezán) 249,-

18. Genovese
(pomodoro, sýr, ventricina, pančeta, gorgonzola, červená cibule) 249,-

19. Arancia
(smetana, sýr, hermelín, brusinky) 229,-

20. Cinque Salami
(pomodoro, sýr, šunka, ventricina, pančeta, herkules, vysočina) 249,-

21. Piccante
(pomodoro, sýr, ventricina, nakládané cibulky, feferonky, chilli) 249,-

22. Salmone
(smetana, sýr, losos, špenát, česnek, citron) 269,-

23. Prosciutto Crudo
(pomodoro, sýr, parmská šunka, rukola, parmezán) 249,-

24. Carbonara
(smetana, sýr, pančeta, vejce, parmezán) 239,-

25. Akát 
(pomodoro, sýr, šunka, slanina, herkules, nakl. cibulky, ementál, vejce) 269,-

26. Il Padrone
(smetana, sýr, šunka, slanina, ventricina, niva, uzený sýr) 249,-

27. Carabineri
(pomodoro, sýr, šunka, cibule, niva, vejce) 249,-

28. Provinciale
(pomodoro, sýr, ventricina, gorgonzola, sušená rajčata, kapary) 249,-

29. Salami e Formaggi
(pomodoro, sýr, ventricina, herkules, vysočina, čabajka, niva, uz. sýr, hermelín) 279,-

30. Tvargel
(smetana, sýr, šunka, tvarůžky, cibule) 229,-

Základy a přísady na pizzu:
Smetanový nebo tomatový základ  30,-  / Mix tomatový + smetanový   45,- 

Maso a uzeniny:   Vysočina  |  Šunka  |  Kuřecí maso   39,-  
Ančovičky  |  Anglická slanina  |  Čabajka  |  Herkules  |  Ventricina  |  Salasiccia picante
Pančeta  |  Parmská šunka   |  Uzený špek  49,-  
Krevety   |   Losos   |   Mořské plody  |  Vepřová panenka  75,-   

Sýry:   Hermelín  |  Niva  45,-  
Eidam  |  Ementál  |  Gorgonzola   |  Kozí sýr   |  Mozzarella  |  Parmezán  |  Fetta 
Tvarůžky  |  Uzený sýr  |  Cheddar  49,- 
Ovoce a zelenina:   Ananas  |  Artičoky  |  Brusinky  |  Rajčata  |  Cherry rajčata  |  Cibule 
Cuketa  |  Feferonky  |  Jalapeňos  |  Jarní cibulka  |  Kapary  |  Kozí rohy  |  Kukuřice  |  Lilek 
Nakládané cibulky  |  Olivy  |  Paprika MIX   |  Pečený česnek  |  Pórek  |  Salátová okurka
Špenát  |  Žampióny  |  Bazalka  |  Rukola  |  Vejce 2ks  |  Krutony   30,-   
Sušená rajčata  |  Chilli papričky   45,- 

Nealkoholické nápoje
0,33l Fanta, Sprite, Coca-Cola (original, zero) 48,-
0,25l Tonic (water, ginger, rose) 48,-
0,25l Cappy (pomeranč, jablko, rybíz, jahoda, hruška) 48,-
0,25l Bonaqua (neperlivá, jemně perlivá, perlivá) 38,-

0,4l Točená Kofola 42,-
0,5l Karafa vody (neperlivá, perlivá) 39,-

0,75l Goccia di Carnia (neperlivá, perlivá) 65,-
0,5l Aloe Vera 59,-

0,25l Redbull 69,-
0,33l Ice-Tea (broskev, citron, green tea) 48,-

Káva
Lungo / Espresso (s mlékem) 49,-
Doppio (dvojité espresso s mlékem) 79,-
Cappuccino (espresso, mléčná pěna) 59,-

Latte Macchiato (espresso, mléko, mléčná pěna) 65,-
Víděňská káva (espresso, šlehačka) 65,-
Alžírská káva (espresso, šlehačka, vaječný likér) 79,-
Irská káva (espresso, šlehačka, whisky) 85,-
Espresso fredo - Ice coffee (espresso, led, třtinový cukr) 65,-
Cappucino fredo - Ice coffee (espresso, led, třtinový cukr, ml.pěna) 65,-

Na přání vám připravíme jakoukoliv kávu s příchutí, dle aktuální nabídky (vanilka, 
banán, kokos, tiramisu, oříšek ... ) 15,-

Teplé nápoje
Čajový set Harney&Sons (s medem) 69,-
Čaj z čerstvé byliny (máta, zázvor) 59,-
Horká čokoláda se šlehačkou 69,-
Horká limonáda (jablko, hruška) 62,-
Svařené víno (červené / bílé) 69,-
Grog s kořením 69,-
Porce šlehačky 25,-
Med 25,-
Konvička mléka 9,-

Pivo
0,47l 0,27l

Tank Starobrno 11° 38,- 32,-

Sud Akát 12° 48,- --
Krušovice - Pšeničné 12° 48,- --
Volba Sládků 54,- --
Polička Zaviš 43,- 34,-
Plzeň 12° 52,- 38,-
Nealkoholické pivo 39,- 31,-
Ochucené pivo alko / nealko 48,- --

Cena piva se může lišit dle aktuálního sazebníku dodavatelů

Láhev 0,5 l Černé pivo 49,-
0,4 l Radler (citron, grep) 48,-
0,4 l Corona 69,-

Další sortiment láhvových piv dle aktuální nabídky.

Objednejte si přímo na stůl přes naši 
aplikaci. Stačí si ji stáhnout, objednat, 
zaplatit a za chvíli máte jídlo na stole.

• Kuvér 15,- účtován ke každému hlavnímu jídlu
• Stravenky přijímáme pouze v době poledního menu
• Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy i na webu    
• Cena pokrmů se může lišit dle sazebníků dodavatelů.
• Gramáž masa je uvedena v syrovém stavu
• Úpravy jídel je možno konzultovat s personálem

restauraceakat.cz restaurantakat akatrestaurace



Předkrmy
8ks Cibulové kroužky  + cheddar dip 139,-
70g Nachos + Cheddar dip (kukuřičné lupínky s cheddarovou omáčkou) 169,-
90g Hovězí carpaccio (parmezán, sušená rajčata, kapary, rukola, limeta) 209,-

150g Tatarský biftek + Topinky (5 ks) 225,-
300g Tatarský biftek + Topinky (10 ks) 399,-

Polévky 
0,33l Silný vývar z hovězího krku s masem, nudlemi a zeleninou  69,-
0,33l Tomatový krém se sýrem zdobený bazalkou  69,-
0,33l Zelná s domácí klobásou a zakysanou smetanou  69,-

Pasta & Risotto
250g Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino

(olivový olej, česnek, feferonky, parmezán) 189,-

250g Spaghetti Carbonara
(vejce, pančeta, parmezán)

229,-

250g Gnocchi Con Pollo e spinaci
(kuřecí maso, špenát se smetanou a česnekem, parmezán) 249,-

250g Spaghetti Bolognese
(masová směs z hovězího a vepřového masa, sýr eidam) 239,-

250g Spaghetti s krevetami na bílém víně
(krevety, sušené rajčata, cherry rajčata, víno, česnek, bazalka, limeta) 289,-

250g Gnocchi s panenkou
(vepřová panenka, anglická slanina, hřiby, smetana, parmezán) 269,-

250g Houbové risotto na víně
(lesní hřiby, parmezán, rukola) 239,-

250g Risotto s kuřecím masem a pancettou 
(kuřecí maso, pančeta, baby špenát, parmezán) 239,-

250g Lasagne bolognese
(pomodoro, mleté hovězí maso, mrkev, řapíkatý celer, bešamel) 239,-

Saláty
350g S grilovaným lososem a citronem (variace salátů, rukola, 

grilovaná cherry rajčata, olivový olej) 289,-

350g S grilovaným kozím sýrem (variace salátů s pomerančem, 
kozí camebert, vlašské ořechy, med) 249,-

350g Caesar (ledový salát, ančovičky, kuřecí prso, parmezán, krutony) 249,-

Ryby
200g Lososový filet

(bylinkové máslo a malý listový salát, limeta) 289,-

200g Filet z candáta na grilu
(restovaná zelenina, holandská omáčka, limeta) 289,-

250g Restované tygří krevety na česneku a chilli
(rukolové lůžko s omáčkou aioli, limeta) 369,-

Česká kuchyně
200g Pomalu tažený hovězí krk na víně s bramborovou kaší

(pečená kořenová zelenina) 259,-

1/4 Tradiční pečená kachna
(červené zelí, domácí karlovarský knedlík) 259,-

200g Svíčková na smetaně
(domácí karlovarský knedlík, brusinky, citron, šlehačka) 269,-

Hovězí Steaky
250g Steak z hovězího roštěnce na restovaných fazolkách

(zdobený vídeňskou cibulkou) 349,-

250g Steak z hovězího roštěnce s cheddarovou omáčkou 349,-
250g Pfeffer steak (hovězí svíčková na grilu, pepřová omáčka) 489,-
100g Steak z americké hovězí svíčkové US Prime 890,-

Mexické speciality
200g Fajitas, pánev s krevetami

(2x tortila + zakysaná smetana, guacamole, mexická salsa) 369,-

200g Fajitas, pánev z hovězí svíčkové
(3x tortila + zakysaná smetana, guacamole, mexická salsa) 369,-

200g Fajitas, pánev z vepřové panenky
(3x tortila + zakysaná smetana, guacamole, mexická salsa) 289,-

200g Fajitas, pánev z kuřecího prsa
(3x tortila + zakysaná smetana, guacamole, mexická salsa) 269,-

200g Quesadilla s kuřecím masem a sýrem
(tortila, cheddar, BBQ omáčka, zakysaná smetana, guacamole,
mexická salsa)

269,-

200g Quesadilla beef
(tortila, cheddar, BBQ omáčka, hovězí trhané maso, zakysaná smetana,  
guacamole, mexická salsa)

289,-

Z grilu a pánve
120g Kozí sýr na ananasu (lůžko z listového špenátu, dominikánský med) 259,-
200g Kuřecí steak na grilu s gorgonzolovou omáčkou 249,-
200g Kuřecí prsní steak na grilu 229,-
200g Grilovaná vepřová panenka 249,-
200g Vepřová panenka (lůžko z listového špenátu, slaninový chips, vejce) 289,-

Burgery
200g Royal burger (vyzrálé mleté hovězí, bramboráková placka, slanina,

vejce, vídeňská cibulka, cheddar, americký dresing, salát, rajče, okurek
domácí bulka, cibulové kroužky, hranolky, coleslaw salát) 

299,-

200g American burger (ml. hovězí, americký dresing, cheddar, slaninový chips, 
okurek, rajče, salát, cibule, bulka, cibulové kroužky, hranolky, coleslaw salát) 269,-

200g Burger s trhaným hovězím masem (BBQ, okurek, listový salát,  
rajče, coleslaw salát, hranolky) 279,-

Kyblíky
15ks Hot Spicy Strips Wings & Honey Wings 

(kuř. křidýlka /stehýnka, hranolky, BBQ, Sweet chilli, chipotle majonéza) 289,-

30ks Hot Spicy Strips Wings & Honey Wings 
(kuř. křidýlka /stehýnka, hranolky, BBQ, Sweet chilli, chipotle majonéza) 479,-

 
Kyblík lze kombinovat dle vašeho přání

Klasika
200g Kuřecí GordonBleu 249,-
200g Kuřecí prso v bramboráku, coleslaw 239,-
400g Prkno řízků (kuřecí prsa, vepřová panenka) 349,-
120g Hermelín v bramboráku 219,-
150g Smažené žampióny 159,-
150g Smažený sýr se šunkou 149,-
150g Smažené olomoucké tvarůžky 179,-
170g Smažený kuřecí řízek 219,-
170g Smažený řízek z vepřové panenky 239,-
500g

1kg Pečená boková žebra tří marinád + pečivo
245,-
369,-

 

Omáčky
90g Studené: tatarská omáčka, kečup, česneková, chilli salsa,  

dip ze zakysané smetany s jarní cibulkou, guacamole  49,-

Teplé: pepřová, gorgonzolová, cheddarová, bylinková, brusinková,
BBQ, hřibová, demi glace 59,-

Přílohy
200g Brambor vařený 45,-
200g Hranolky 55,-
200g Bramborová kaše 59,-
200g Grenaile na bylinkách 59,-
200g Šťouchané brambory s cibulkou a slaninou, petrželka 59,-
250g Grilovaná zelenina s hoblinkami parmezánu 69,-
200g Restované fazolky s anglickou slaninou, cibulka 59,-
150g Salát coleslaw 89,-

3ks Pizza štangle 69,-
1ks Domácí pizza chléb (bylinky / česnek / chilli) 59,-
80g Pražené mandle 79,-

Dezerty
1ks Čokoládový fondant 

(s vanilkovou zmrzlinou, malinový rozvar, domácí šlehačka) 129,-

4ks Španělské Churros
(skořicový cukr, horká čokoláda, sezónní ovoce) 149,-

1ks Tiramisu / Mascarpone 149,-

Další dezerty najdete v naší vitríně u baru nebo se informujte u obsluhy.
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