PŘEDKRMY / VORSPEISEN
180 g Domácí škvarky sypané hrubozrnnou zauzenou solí
s dřevorubeckým chlebem a červenou cibulkou
Hausgemachte Grieben mit grobkörnigem geräuchertem Salz
und Holzofenbrot sowie roter Zwiebel

127,-

100 g Domácí husí paštika s bylinkovým máslem, brusinkami a chlebem
Hausgemachte Gänsepastete mit Kräuterbutter, Preiselbeeren und Brot

144,-

SALÁTY / SALATE
150 g Caesar salát – listy římského salátu s kuřecím masem
a domácím Caesar dresinkem sypaný parmazánem
Caesar-Salat – Römersalat-Blätter mit Hähnchenfleisch
und hausgemachtem Caesar-Dressing
mit geriebenem Parmesan

189,-

150 g Lehký zeleninový salát s rukolou a domácím pestem
Leichter Gemüsesalat mit Rucola und hausgemachtem Pesto

125,-

200 g Salát s kozím sýrem – zelenina s variací salátů s červenou řepou
a červeným vinným octem
Salat mit Ziegenkäse – Gemüse mit einer Variation an Salaten
mit roter Rübe und rotem Weinessig

185,-

RYBY / FISCH
150 g Filet z candáta na lehkém zeleninovém salátu
s černou čočkou Beluga povařenou ve vývaru a bílém víně
Filet vom Zander auf leichtem Gemüsesalat mit schwarzen Linsen Beluga
angekocht in Brühe und Weißwein

298,-

Váha masa je uvedena v syrovém stavu. Das Fleischgewicht ist roh gewogen.
Poloviční porce = 65 % ceny celé porce. Halbe Portion = 65 % vom Preis für normale Portion.

SPECIALITY / SPEZIALITÄTEN
180 g Vídeňský řízek s petrželovým bramborem a kyselou okurkou
Wiener Schnitzel mit Petersilie-Kartoffeln und saurer Gurke

215,-

249,180 g Sous Vide Kuřecí prso s estragonovou omáčkou
a šťouchaným bramborem s cibulkou a petrželkou
Sous Vide Hähnchenbrust mit Estragon-Sauce und gestampften Kartoffeln
mit Zwiebel und Petersilie
1 ks

Pečené kachní stehno, bramborové šišky se zelím
a šumavským uzeným
Gebratener Entenschenkel, Kartoffel-Zapfen mit Kraut
und Böhmerwaldes Rauchfleisch

180 g Filírované kachní prso v pomerančové marinádě s pečenou dýní
Filetierte Entenbrust in Orangenmarinade mit gebratenem Kürbis

245,-

257,-

231,180 g Krůtí prso marinované v tymiánu s hokaido omáčkou
a celozrnným kuskusem
Putenbrust mariniert in Thymian mit Hokkaido-Sauce und Vollkorn-Kuskus
180 g Grilovaná vepřová panenka přelitá tymiánovou krémovou omáčkou
s opečenými brambory ve slupce s rukolou
Gegrillter Schweinelende mit Thymian-Cremesauce und mit gebratenen
Pellkartoffeln und Rucola

269,-

HOVĚZÍ MASO / RINDFLEISCH
450 g Hovězí žebra z plemene Charolais v BBQ marinádě
s dřevorubeckým chlebem a štýrským křenem
Rinderrippchen der Rasse Charolais in BBQ-Marinade mit Holzofenbrot
und Steirischer Kren

299,-

200 g Hovězí Burger Maxant s chedarem, majonézou, rukolou,
salátem, rajčetem, opečenou cibulkou a hranolky
Rinder-Burger Maxant mit Cheddar, Mayonnaise, Rucola, Salat, Tomate,
gebratener Zwiebel und Pommes Frites

249,-

180 g Flank steak s opečeným bramborem ve slupce
a omáčkou ze zeleného pepře
Flank Steak mit gebratenen Pellkartoffel und Sauce aus grünem Pfeffer

254,-

DĚTSKÉ POKRMY / KINDERGERICHTE
100 g Trpasličí kuřecí řízek s petrželovým bramborem a máslem
Zwergen-Hähnchenschnitzel mit Petersilie-Kartoffeln und Butter

127,-

100 g Krůtí plátek se šťouchaným bramborem s cibulkou
Putenmedaillon mit gestampften Kartoffeln und Zwiebel

128,-

SLADKÉ / SÜSSES
2 ks

Palačinky s vanilkovou zmrzlinou, ovocem a topingem
Pfannkuchen mit Vanilleeiscreme, Früchte und Topping

149,-

150 g Císařský trhanec s domácím rozvarem a cukrem
Kaiserschmarrn mit hausgemachter Sauce und Zucker

155,-

150 g Šišky plněné mákem s cukrem a máslem
Kartoffelzapfen mit Mohn gefüllt mit Zucker und Butter

117,-

OMÁČKY / SAUCEN
Estragonová
Estragon-Sauce

65,-

BBQ
BBQ-Sauce

45,-

Tymiánová krémová
Thymian-Cremesauce

65,-

Hokaido omáčka
Hokkaido-Sauce

65,-

Omáčka ze zeleného pepře
Sauce aus grünem Pfeffer

65,-

Tatarská omáčka
Tatar-Sauce

45,-

Informace o alergenech obsažených v potravinách a nápojích obdržíte u obsluhy.
Informationen zu Allergenen in Gerichte und Getränken erhalten Sie auf Anfrage.

