POLÉVKY

0,33l
0,33l
0,33l
0,33l

Hovězí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky (1a,3,7,9)
Tradiční česnečka s chlebovými krutony (1a,1b,3,7)
Ruský Boršč s kapkou smetany (1a,7,9)
Dle denní nabídky

65,65,70,55,-

PŘEDKRMY STUDENÉ

50g
100g
70g
80g

Hovězí carpaccio s hoblinkami parmazánu, opečená bagetka (1a,1b,3,7)
Tatarský biftek z pravé svíčkové, 2 ks topinky (1a,1b,3,7)
Kachní paštika s omáčkou cumberland, opečený toast (1a,1b,3,7)
Uzený losos, pěna z lučiny, citron, pita chléb (1a,3,4,7)

145,165,118,129,-

PŘEDKRMY TEPLÉ

4ks
70g

Tygří krevety, česnek, bílé víno, olivový olej, opečená bagetka(1a,1b,3,7,4,12) 136,Grilovaný sýr halloumi s grilovanými rajčaty, olivový olej,
oregano, opečená bagetka (1a,1b,3,7)
118,-

SALÁTY
240g
300g
300g
300g
300g
150g
150g

Řecký salát (rajčata, okurka, feferonka, ovčí sýr,
červená cibule, olivy) (7)
Grilované kousky lososa, olivy, směs listových salátů, sušená rajčata,
limetkový dresink (3,4,10)
Míchaný listový salát s grilovaným hermelínem,
dresink z medu a hořčice, restovaná slanina (7,10)
Salát Caesar (1a,1b,3,4,7,10)
(římský salát, kuřecí maso, ančovičky, majonéza, toustové krutonky)
Zeleninový salát s grilovanou panenkou, křenový dresink,
pita chléb s bylinkovým máslem (1a,3,7)
Okurkový salát
Rajčatový salát

95,192,145,169,179,55,55,-

ČERSTVÉ RYBY

200g
200g

Grilovaný filet z lososa (4)
Filet ze pstruha na másle a bylinkách (4)

300,219,-

HOVĚZÍ MASO

200g

Hovězí steak z pravé svíčkové

375,-

Výběr omáčky
65,(7,12)
Pepřová
Lovecká s divokým kořením (1a,9,10,12)
Brusinková s červeným vínem a chilli (12)
Houbová (ryzec pravý, klouzek obecný, žampion zahradní, hřib hnědý, křemenáč)(7)
Rokfórová (7)
160g
200g

Medailonky z pravé svíčkové zapečené ve smetanové omáčce,
gratinované brambory (3,7)
Špalíček z hovězí svíčkové obalený ve slanině, brusinky,
brusinková omáčka (12)

230,389,-

TELECÍ MASO
200g
200g

Telecí steak na šalvěji
Smažený telecí řízek (1a,1b,3,7,8,11)

280,280,-

VEPŘOVÉ MASO

250g
200g
200g
200g
200g

Vepřový steak z krkovice v pikantní marinádě na
čerstvém rozmarýnu (10)
Grilovaná vepřová panenka plněná švestkami s grilovanou zeleninou
a švestkovou omáčkou
Medailonky z vepřové panenky na sušených rajčatech,
restovaná cibulka, medová marináda
Grilovaná vepřová kotleta s cibulovým chutney (12)
Smažený vepřový řízek z kotlety (1a,1b,3,7,8,11)

250,230,229,209,179,-

200g

Steak z vepřové panenky

249,-

Výběr omáčky
65,(7,12)
Pepřová
Lovecká s divokým kořením (1a,9,10,12)
Brusinková s červeným vínem a chilli (12)
Houbová (ryzec pravý, klouzek obecný, žampion zahradní, hřib hnědý, křemenáč)(7)
Rokfórová (7)

DRŮBEŽÍ MASO
200g
200g
200g
200g
200g

Kuřecí steak s mozzarellou, sušenými rajčaty a bazalkou (7)
Kuřecí kapsa plněná parmskou šunkou a gorgonzolou,
jogurtový přeliv (7)
Kuřecí steak na čerstvých bylinkách
Smažený kuřecí řízek (1a,1b,3,7,8,11)
Grilovaná kuřecí prsa na špenátovém lůžku (7)

239,249,229,179,239,-

SPECIALITY NAŠÍ KUCHYNĚ
600g
120g
180g
180g

Uzená žebra, grilovaná kukuřice, pečená brambora (10)
Hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky,
brusinkový terč (1a,1b,3,7,9,10)
Vepřová líčka na černém pivu s houbami (ryzec pravý, klouzek obecný,
žampion zahradní, hřib hnědý, křemenáč), bramborové pyré (1a, 1c,7)
Selečí roláda s brusinkovým červeným zelím,
variace knedlíků (1a,1b,3,7)

280,190,220,230,-

BEZMASÁ JÍDLA
300g
300g

Houbové risotto (ryzec pravý, klouzek obecný, žampion zahradní,
hřib hnědý, křemenáč) s parmazánem (7)
Gratinovaná brokolice s bramborami a sýrem (7)

180,180,-

TĚSTOVINY
300g
300g
300g

Tagliatelle s grilovaným lososem, sušenými rajčaty, rukolou a
smetanou (1a,3,4,7)
Gnocchi s kuřecím masem a smetanovou houbovou omáčkou (1a,3,7)
Těstoviny s ricottou, špenátem a bazalkou (1a,3,7)

250,199,179,-

DĚTSKÁ JÍDLA
80g
80g
250g

Kuřecí řízek (1a,1b,3,6,7,8,11)
Smažený sýr (1a,1b,3,6,7,8,11)
Tvarohové knedlíky plněné jahodami, s cukrem a máslem (1a,3,7)

110,110,135,-

PŘÍLOHY
200g
200g
200g
200g
200g
200g
1ks
50g
1ks
100g
1ks
100g

Vařené brambory
Opékané brambory
Šťouchané brambory
Farmářské brambory
Steakové hranolky
Bramborové krokety
Bagetka, 2ks topinka (1a,1b,3,7)
Domácí tatarka (3,7,10)
Kečup
Fazolové lusky se slaninou (12)
Grilovaná kukuřice
Grilovaná zelenina

45,50,50,55,55,55,25,25,25,60,60,65,-

DEZERTY
1ks
1ks
2ks

Čokoládový fondán s malinovým coulis, vanilková zmrzlina (1a,3,7)
Panna cotta (7)
Palačinky se zmrzlinou, lesním ovocem a šlehačkou (1a,3,7)

89,79,89,-

POCHUTINY K VÍNU
80g
150g

Pražené mandle (5,8a)
Smažené bramborové chipsy

70,55,-

