


Vážení hosté,
Srdečně Vás vítám v naší restauraci Fusion. Zaměřujeme  

se na mezinárodní i českou gastronomii v moderním 

pojetí. Klademe důraz na regionální výběr a čerstvost 

surovin, ze kterých připravujeme chutné pokrmy 

lahodící i oku.  Při práci s těmito surovinami věnujeme 

maximální péči technologickému postupu a 

neustále sledujeme nejnovější gastronomické 

trendy. 

Jako člen asociace kuchařů a cukrářů 

České republiky a světové organizace 

WACS se účastním seminářů, kurzů a 

veletrhů zaměřených na gastronomii, 

abych se neustále zdokonaloval, 

aplikoval to v naší kuchyni a vy jste měli 

tak možnost nahlédnout pod pokličku. 

Má práce je i mým koníčkem, a tak mne 

těší bronzové, stříbrné i zlaté medaile, 

které jsem získal například na Olympiádě 

IKA v Erfurtu, Culinary Wold Cup v Lucembursku 

a na českých soutěžích, jako je Gastro Hradec, 

Kuchař roku, Český kapr, Gastro Vavřinec, Chřest Cup, 

Gastro Pardubice, Moravský kuchař a jiné.

Za celý tým restaurace Fusion Vás s radostí zvu k 

příjemnému gastronomickému zážitku i k přátelskému 

posezení.

Dobrou chuť!

majitel a šéfkuchař 

Lukáš Čížek



80 g / 145,- Kč
Tenké plátky námi marinovaného lososa norského se salátovými lístky, kaviárem, raviolou 

z červené řepy a domácí bruschettou

80 g / 160,- Kč
Carpaccio z hovězí svíčkové s bazalkovým pestem, oříšky, glazírovanými rajčátky, redukcí 

z balsamico octa, hoblinkami parmezánu a malým trhaným salátkem

100 g / 165,- Kč
Tataráček z hovězí svíčkové s křepelčím vejcem, dijónskou hořčicí, rajčatovým concassé, 

kaviárem z japonské omáčky kikoman a česnekem, domácí opečený chléb

0,33 l / 50,- Kč
Kulajda s hříbky, bramborami, restovaným vejcem a koprovou pěnou

0,33 l / 50,- Kč
Pho s krevetami a rýžovými nudlemi

(lehce pikantní vietnamská polévka ze silného kuřecího vývaru, zeleniny, zázvoru, skořice a chilli)

80 g / 135,- Kč
Lehce zauzené kachní prso v úpravě „ sous vide“ s hříbkovou nádivkou, batátovým pyré, 

cibulovo-jablečným chutney a omáčkou z fíků
(sous-vide je tepelná úprava ve vakuu kde je vysátý vzduch, vaří se při nízkých a přesně udržovaných teplotách)

80 g / 135,- Kč
Rozpečený kozí sýr s trhanými salátovými listy, červenou řepou, medem, vlašskými ořechy 

a opečeným bylinkovým toustem



1 ks 250 g / 225,- Kč
Pečený pstruh duhový v papilotě s bylinkami, zeleninou a citrónovou trávou s uzenými 

bramborami grenaille a zázvorovým máslem (na přání lze připravit filety)

150 g / 275,- Kč
Pošírovaná chobotnice s hráškovým pyré, glazírovanou zeleninou, kroketami z jasmínové rýže 

a lehce pikantní rybí omáčkou s šafránem

200 g / 215,- Kč
Na seně a bylinkách pečené kuřecí „supreme“ s kukuřičnými plackami, karotkou, cuketou, 

mladou cibulkou a drůbeží silnou omáčkou

200 g / 225,- Kč
Grilované medailonky z vepřové panenky balené v uzené slanině, podávané s restovanými 

plátky grenaille brambor, paprikami, listy špenátu a hříbkovou omáčkou

200 g / 245,- Kč
Konfitované telecí líčko po burgundsku se slaninovým pyré, mladou kapustou, žampiony 

a smaženou cibulkou

150 g / 195,- Kč
Ragú z muflona, hříbků a brusinek s domácím žemlovým knedlíkem s červenou glazírovanou 

cibulí

500 g / 185,- Kč
Pečená vepřová žebra marinovaná v japonské marinádě, podávaná s naším rozpečeným 

chlebem, hořčicí, cibulkou a křenem

200 g / 185,- Kč
Burger

Steak z mletého hovězího masa „Qualivo“ se sýrem cheddar, saláty, rajčaty, smaženou 
cibulkou, kyselou okurkou a BBQ majonézou, podávané v naší bulce a smaženými 

farmářskými hranolkami

Argentina/ Aberdeen Angus 
250 g / 265,- Kč - vyzrálý Rump steak z hovězí květové špičky

Brazílie
250 g  / 235,- Kč , 500 g / 550,- Kč - Hovězí Striploin (nízký roštěnec)

Irsko
200 g / 285,- Kč, 300 g / 395,-Kč, 500 g / 655,- Kč - Hovězí svíčková

Amerika
250 g / 185,- Kč - vepřová kotleta plemene Duroc (speciálně vyšlechtěné červené prase)

Steak’s



250 g farmářské hranolky

250 g na olivovém oleji restované brambory se slaninou, česnekem a červenou 

cibulkou

250 g bramborové pyré 

250 g na olivovém oleji restované fazolové lusky se slaninou a česnekem

250 g čerstvá grilovaná zelenina 

200 g na másle restované žampiony se slaninou

250 g gratinované brambory

150 g restovaný čerstvý špenát

2 ks domácí bageta s bylinkami

Pepřová ze zeleného pepře 

Chilli s koriandrem  

Houbová z lesních hub

Domácí BBQ (barbecue)

Hořčicová hrubozrnná francouzská 

Domácí tatarská (studená)

35,- Kč

40,- Kč

35,- Kč

40,- Kč

45,- Kč

45,- Kč

45,- Kč

40,- Kč

35,- Kč

25,- Kč

25,- Kč

25,- Kč

25,- Kč

25,- Kč

20,- Kč

Jídla pro nejmenší
200 g / 80,- Kč

Bramborové špalíčky s mákem, cukrem a přepuštěným máslem

75 g / 85,- Kč
V trojobalu smažený kuřecí řízeček s bramborovým pyré a máslem

75 g / 125,- Kč
Pošírovaný filet z lososa s bramborovým pyré a máslem

200 g / 75,-Kč
Linguine s jemnou rajčatovo-smetanovou omáčkou, bazalkou a strouhaným sýrem

Omácky  (teplé)ˇ 



250 g / 130 g / 185,- Kč
Linguine Aglio olio s lososovým tartarem, bílým vínem, zázvorem, rukolou a hoblinkami 

parmezánu

250 g
Orecchiette s hoblinkami

Hlavní surovina dle Vašeho výběru:
120 g / 190,- Kč tygří krevety + česnek, chilli, sušená rajčata a čerstvý špenát

150 g / 180,- Kč filírovaná hovězí roštěná + červená cibule, česnek, pomodori, šalvěj a červené víno
150 g / 155,- Kč barevná cherry rajčátka + česek a bazalka (VEGI)

300 g / 185,- Kč
Nicoise s tuňákem, bramborami grenaille, římským salátem, špenátem, rajčaty, černými 

olivami, fazolovými lusky, vejce 63, vinagrette dresinkem a domácí bruschettou

250 g / 160,- Kč

Mozzarella s plátky rajčat, trhanými salátovými listy, bazalkou, schwarzwaldskou šunkou, 
balsamico redukcí a bylinkovým toustem

120 g / 185,- Kč
Restované tygří krevety (vyloupané) s citrónovou trávou, česnekem a chilli, podávané 

s trhanými salátovými listy, zeleninou, thajským dresinkem a domácí bruschettou

Saláty

150 g / 200 g / 175,- Kč

Zeleninové mille feuille (dortík ze skládané zeleniny) gratinovaný kozím sýrem, podávaný se 
špenátovými gnocchi a rukolou

300 g / 175,- Kč
Hříbkové risotto se sušenými rajčaty, lanýžovou esencí, mladou cibulkou a hoblinkami 

parmezánu

Vegetariánské

Testovinyˇ



95,- Kč
Panna cotta s čokoládovou hlínou, mátovým kaviárem, ovocem a mascarpone krémem

85,- Kč
Flambované švestky v třešňovém kouři se skořicovou drobenkou a vanilkovou zmrzlinou

85,- Kč
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou a strouhanou čokoládou

200 g / 150,- Kč
Sýrový talíř, výběr farmářských sýrů s hroznovým vínem, olivami a oříšky, 

košík domácího pečiva

75 g / 40,- Kč
Pražené mandle

100 g / 45,- Kč
Nakládané olivy v bazalkovém pestu a bylinkách

Extra

1 ks / 55,-Kč
Dort dle denní nabídky

1 kopeček / 30,- Kč
Domácí sorbety - dle nabídky

Výčet alergenů obsažených v pokrmech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.Po domluvě s šéfkuchařem je možné zaměnit přílohy k hlavním chodům, 
dle Vašeho přání.Při objednávce poloviční porce účtujeme 75 % z ceny.Jídlo Vám rádi zabalíme s sebou do menu boxu + 5,- Kč.

Navíc
Každý čtvrtek extra rybí speciál

Každý víkend speciální nabídka pokrmů

Každou sobotu sushi připravené před Vašima očima



APERITIV
0,05 l Campari Bitter 50 Kč

0,04 l Aperol 45 Kč

0,1 l Martini dry, bianco 55 Kč

IRISH WHISKEY
0,04 l Tullamore Dew 60 Kč

0,04 l Tullamore Dew Malt 10 y.o. 100 Kč

0,04 l Jack Daniel´s, Jack Daniel´s Honey 60 Kč

GIN
0,04 l Bombay Sapphire 60 Kč

VODKA
0,04 l Absolut 55 Kč

0,04 l Russian Standard Gold 100 Kč

PÁLENKY
0,04 l Hruška Fleret Premium 50 Kč

0,04 l Švestka Fleret Premium 50 Kč

0,04 l Baron Hildprandt Zlatá Hruška 40% 65 Kč

0,04 l Baron Hildprandt Zralá Švestka 40% 65 Kč

METAXA
0,04 l Metaxa******* 80 Kč

COGNAC
0,04 l Godet Pearadise 120 Kč

0,04 l Hennessy VS   90 Kč

RUM
0,04 l Havana Club Añejo Blanco   60 Kč

0,04 l Diplomatico Reserva Exclusiva 12 Años 135 Kč

0,04 l Zacapa Centenario 23 Años 145 Kč

LIKÉRY
0,04 l Fernet Stock 40 Kč 

0,04 l Fernet Stock Citrus 40 Kč 

0,04 l Becherovka 45 Kč

0,04 l Bailey’s 55 Kč

0,04 l Jägermeister 55 Kč

0,04 l Rum Tuzemský 35 Kč

0,04 l Griotka 35 Kč

0,04 l Vaječný likér 35 Kč

MÍCHANÉ NÁPOJE
Aperol Spritz 
(4cl Aperol, 6cl prosecco, 2cl soda)

75 Kč

Campari Orange 
(5cl Campari, 0,2 l pomerančový džus)

80 Kč

Cuba Libre 
(4 cl Havana Club Blanco, 0,2 l Coca-Cola)

80 Kč

ROZLÉVANÁ VÍNA 
0,15 l Bílé víno - Ryzlink Vlašský - suché 45 Kč

0,15 l Červené víno - Svatovavřinecké 45 Kč

0,15 l Růžové víno - Pink Arte Vini 
- suché 

55 Kč

MINERÁLNÍ VODY
0,33 l Mattoni Grand – jemně perlivá 28 Kč

0,33 l Aquila – neperlivá 28 Kč

0,75 l Mattoni Grand – perlivá 65 Kč

0,75 l Aquila – neperlivá 65 Kč

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
0,2 l Granini juice - jablko, pomeranč, 

ananas,banán,hruška, grapefruit, multivitamin
35 Kč

0,33 l Sprite 35 Kč

0,33 l Coca Cola, Coca Cola light 35 Kč

0,33 l Fanta 35 Kč

0,25 l Schweppes – Indian Tonic,Ginger Ale 35 Kč

0,3 l Domácí ledový čaj - Eistee 35 Kč

0,1 l Točená Kofola 6 Kč

0,5 l Domácí limonáda - dle nabídky 55 Kč

1 l džbán s vodou a citronem 20 Kč

TEPLÉ NÁPOJE
0,5 l Čaj Teekanne T-Butler – Earl Grey, Green 

Tee, Mixed Fruit (konvička)
40 Kč

0,2 l Čaj Camelia Tea - mix druhů 30 Kč

0,5 l Čaj z čerstvé máty či zázvoru (konvička) 45 Kč

1 ks Med - porce 5 Kč

0,2 l Horká čokoláda 40 Kč

0,2 l Horký juice Granini (jablko, hruška, č. rybíz) 40 Kč

0,2 l Horká Griotka (0,04cl) 50 Kč

0,2 l Grog (0,04cl - Rumu) 50 Kč

0,2 l Svařené víno (bílé, červené) 50 Kč

ENERGY NÁPOJE 
0,25 l Red Bull 60 Kč

PIVO TOČENÉ
0,3 l Bernard 11° 22 Kč

0,5 l Bernard 11° 28 Kč

0,3 l Bernard 12° - nefiltrovaný 26 Kč

0,5 l Bernard 12° - nefiltrovaný 32 Kč

0,4 l Bernard černá lavina 34 Kč

0,3 l Bernard Free - nealkoholický 22 Kč

0,5 l Bernard Free - nealkoholický 28 Kč

PIVO LAHVOVÉ
0,33 l Bernard Bohemian Ale 45 Kč

0,75 l Bernard Bohemian Ale 175 Kč



Ristretto
7 g kávy, 15-20ml, podáváme s mlékem 35 Kč

Espresso
7g kávy, 20-30ml, podáváme s mlékem

35 Kč

Espresso Lungo
7g kávy, 130 ml, podáváme s mlékem

35 Kč

Doppio
14g kávy, 50-60ml

55 Kč

Cappuccino 45 Kč

Latte Macchiato
Espresso, mléko, mléčná pěna

50 Kč

Vídeňská káva
Espresso, šlehačka

55 Kč

Alžírská káva 
Espresso, 0,02 l Vaječný likér, šlehačka

60 Kč

Irská káva 
Espresso, 0,02 l Tullamore Dew, šlehačka 

70 Kč

Turecká káva 35 Kč

Caffé Don Cortez - italské espresso, které si Vás podmaní. Don 
Cortez v sobě snoubí kompaktní, smetanovou crému oříškové 
barvy a příjemné ovocné aroma. Každý doušek rozehraje ve Vašich 
ústech lahodně sladké tóny, které promění okamžik pauzy v 
intenzivní a dlouhodobé potěšení. Ochutnejte kávu od mistrů ...

Jakoukoliv kávu Vám rádi připravíme v bezkofeinové úpravě.

Výčet alergenů obsažených v nápojích poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.




