Délka tenisového kurtu je 23,77 m
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, julienne zelenina, pečené trhané hovězí, nudle 75 ,-

First Service

Staročeská kulajda, zastřené vejce, houby, brambory, kopr, smetana 85 ,Polévka dle denní nabídky 60 ,-

Club sandwich – s hranolky / míchaným salátem 210,kuřecí maso, majonéza, rajče, ledový salát, vejce
Hovězí trhaný burger – hranolky / míchaný salát / americké brambory 250,trhané hovězí maso, cheddar, rajče, okurka, cibule, BBQ
Kuřecí steak s bylinkovou omáčkou, kuřecí prso – rýže / zeleninový kuskus / bramborová kaše / americké brambory 190,-

Second
Service

Kuřecí řízek, kuřecí prso – bramborová kaše / hranolky / americké brambory 190,Penne / spaghetti pomodorino s kuřecím masem, cherry rajčata, bazalka, česnek, parmigiano 185,Spaghetti aglio olio e peperoncino, česnek, olivový olej, chilli, petržel 165,Spaghetti s domácím bazalkovým pestem, cherry rajčata, pesto, ¼ avokáda, hobliny parmigiana 210,Caesar salát s kuřecím masem, trhaný míchaný salát, slanina, máslové krutony 220,Caesar salát s krevetami, trhaný míchaný salát, slanina, máslové krutony 280,LEGENDÁRNÍ smažený sýr s tatarkou, sýr Gouda – hranolky / americké brambory / bramborová kaše 190,-

Šířka tenisového kurtu pro dvouhru (singles) je 8,23 m

Bruschetta, rajčata, rukola, pesto, parmigiano 120,-

60,-

Hawai - sugo, mozzarella,
prosciutto, ananas 180 ,Norma - smetana,
mozzarella, prosciutto, žampiony 190 ,Mexicana - sugo, mozzarella,
salám, cibule, vejce 180 ,Capricciosa - sugo, mozzarella,
prosciutto, žampióny 190 ,-

Košík s pečivem 25,-

Pepperoni - sugo, mozarella, pálivý
paprikový salám, Jalapeños papričky,
slanina, parmazán 190 ,-

Parmigiano 35,-

Hranolky / bramborová kaše / jasmínová rýže / americké brambory 55,Doplatek bezlepkové těstoviny 55,- Kuřecí maso, 100g navíc 85,Omáčky: bbq / kečup / majonéza / tatarka / hořčice / dijon 20,-

Match Ball

Domácí babiččina bábovka / ovocný koláč, dle denní nabídky 75,Vanilková zmrzlina, belgická zmrzlina, 3 kopečky 85,-
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Tonno - sugo, mozzarella,
tuňák, cibule 190 ,-

Quattro Formaggi - smetana,
mozzarella, gorgonzola, ricotta, parmazán 180 ,-

Ovoce dle denní nabídky,1ks 30,-

Spaghetti / penne na másle 140,-

Prosciutto - sugo,
mozzarella, prosciutto 180 ,-

Rustica - smetana, mozzarella,
gorgonzola, kuřecí maso, parmazán 190 ,-

Tatarský biftek, 235,hovězí maso, vejce, česnek, topinky

Sandwich se šunkou a sýrem, míchaný salátek 90,-

Margherita - sugo,
mozzarella, bazalka 160 ,-

Con Spinaci - sugo, mozzarella,
listový špenát, anglická slanina 190 ,-

Carpaccio z červené řepy, 160,kozí sýr, bylinkové opečené pečivo

Kelímek s krájeným ovocem

Grand Slam
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Calzone - sugo, mozzarella,
prosciutto, slanina 190 ,Krabice na pizzu, box na pokrmy 15 ,-

Domácí cheesecake dle denní nabídky 115,Čokoládový fondant, lesní ovoce, šlehačka 125,-

sliz@oazaricany.cz

Seznam alergenů je k dispozici na vyžádání u obsluhy.

Šířka tenisového kurtu pro čtyřhru (doubles) je 10,97 m

Vídeňské párečky (3ks) čerstvé pečivo,hořčice, kečup 115,Míchaná vajíčka, míchaný salát, pečivo 85,Hemenex, míchaný salát, pečivo 95,Vaječná omeleta šunka, sýr, rajčata, míchaný salát, pečivo 125,Palačinky s marmeládou/nutellou šlehačka, ovoce, 2ks 95,-

Rozlévaná vína - bílá

Rozlévaná vína - červená

Šumivá vína

Chardonnay, suché, Portugalsko 0,15l / 0,25l 65,- / 95,Grüner Veltliner, suché, Rakousko 0,15l / 0,25l 105,- / 145,-

Cabernet Sauvignon, suché, Portugalsko 0,15l / 0,25l 65,- / 95,-

Frizzante, Itálie 0,15l 85,Prosecco, Itálie, brut D.O.C. 0,75l 690,Bohemia sekt, demi / brut 0,75l 390,Champagne, dle denní nabídky 0,75l od 1990,-

Koktejly

Mojito
Aperol Spritz
Hugo Spritz
Cuba Libre
Gin Tonic / Pink GT

0,25l
0,25l
0,25l
0,25l
0,25l

135,125,145,105,105,-

Bílá vína

Teplé nápoje

Sauvignon, zemské víno polosuché, Velké Bílovce 0,75l 390,Rulandské šedé, výběr z hroznů, suché, Mutěnice 0,75l 440,Grüner Veltliner, suché, Rakousko, Weinviertel 0,75l 420,Pálava, pozdní sběr, polosladké, Josefov 0,75l 490,Chablis, suché, A.O.C., Bourgogne, Francie 0,75l 890,-

Pivo

Krušovice 11° Mušketýr
0,3l / 0,5l
Radler nealko
0,3l / 0,5l
Radler plech - dle nabídky
0,5l
Krušovice Královsky hořké nealko
0,5l
Cider Strongbow plech
0,44l

40,- / 50,40,- / 50,40,45,65,-

Růžová vína
Frankovka rosé, posdní sběr, polosladké, Mutěnice 0,75l 390,-

Teplé mléko
0,2l
Teplé kakao
0,2l
Teplé jablko
0,2l
Svařené víno červené / bílé
0,2l
Grog
0,2l
Jäger tea
0,2l
Horká čokoláda se šlehačkou
0,2l
Čaj z čerstvé máty, med		
Čaj z čerstvého zázvoru, med		
Čaj ovocný / černý / zelený - dle nabídky, citron

45,75,55,95,85,125,85,85,85,65,-

Nealkoholické nápoje
Kofola
Malinovka

0,3l / 0,5l
0,3l / 0,5l

Targa Florio
0,25l
Vinea bílá
0,25l
Chito tonic / ginger
0,25l
Rauch MyTea broskvový / citrónový 0,33l
Rauch juice dle nabídky
0,2l
Rajec neperlivá
0,33l / 0,75l
Rajec jemně perlivá
0,33l / 0,75l
Rajec PET neperlivá
0,75l
Kláštorná kalcia
0,5l / 1,5l
Evian voda neperlivá / perlivá 0,33l / 0,75l
Džbán čerstvé vody s citronem
1,5l
Čerstvá šťáva UGO
0,25l
Soda
0,3l / 0,5l
Coca - cola
0,33l
Coca - cola zero
0,33l
Red bull
0,25l
Domácí limonáda dle denní nabídky 0,5l
Isotonic Sport citron / lesní ovoce
0,5l

Alkohol 0,04l

Becherovka		65,Fernet Stock original / citrus		65,Peprmint		55,-

35,- / 55,35,- / 50,55,50,55,55,55,40,- / 65,40,- / 65,45,45,- / 70,70,- / 110,30,85,20,- / 30,55,55,75,85,75,-

Baileys 		75,Baron Hildprandt zralá hruška		105,Jägermeister		85,Tuzemský Božkov		55,-

KÁVA
FILLICORI ZECHINI

Červená vína
Rulandské modré, pozdní sběr, suché, Ivaň 0,75l 390,Merlot, suché, Francie 0,75l 470,Primitivo IGT, suché, Itálie 0,75l 520,Carmenere Reserve, suché, Chile Limari 0,75l 640,Chianti, D.O.C.G., Itálie 0,75l 890,-

Vodka Amundsen		85,Tequilla silver / gold		85,Gin Gordon´s / Pink Gin		85,Republica Božkov rum		75,-

Captain Morgan
75,Legendario 		95,Ron Zacapa 23yo		155,Tulamore Dew		90,-

espresso / ristretto		
50,double espresso		
75,macchiato		60,ristretto macchiato		
60,flat white		
80,americano		50,caffe latte		
75,vídeňská káva		
65,cappuccino		65,ledová káva		
65,ledová káva se zmrzlinou		
85,irská káva		
125,baileys káva		
115,doplatek za mandlové/bezlaktózové mléko
15,-

Johnie Walker		90,Jameson
90,Jack Daniels		95,Jim Beam		90,-

Laphroaig 10yo		235,Courvoiser VSOP cognac		245,-

Výška tenisové sítě je uprostřed dvorce 0,914 m a v místech podpěr 1,07 m.
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Seznam alergenů je k dispozici na vyžádání u obsluhy.

Šířka tenisového kurtu pro dvouhru (singles) je 8,23 m

Backcourt délka je 5,5 m

