──────────────

Předkrmy

───────────────

60g Hovězí carpaccio
s parmezánem, rozpečená bageta 1a,7,12

138,-

60g Avokádové tapas s marinovaným lososem
a parmezánem 1a,4, 7

98,-

80g Pečená paštika z kachních jater
opečený toust 1a,3,7

98,-

────────────────

Polévky

─────────────────

0,25 l Hovězí vývar
s nudlemi a játrovými knedlíčky 1a,3,9

48.-

0,25 l Gulášová 1a,9

48.-

───────────

Dětská jídla

───────────
108,-

80g Špagety Bolognese
s parmezánem 1a,3,7,9,12
100g Buchtičky s krémem 1a,3,7

88,-

150g Šulánky s mákem a máslem 1a,3,7

88,-

80g Kuřecí řízek smažený / přírodní
bramborová kaše 1a,3,7

(možnost bez lepku)

108,-

──────────────

Hlavní jídla

──────────────

500g Vepřová žebírka pečená na česneku
glazovaná medovou omáčkou
rozpékaný chlebový bochánek 1a,1b,3,6,9,12

228,-

300g Grilovaný steak z krkovice
s vídeňskou cibulkou a omáčkou z hrubozrnné hořčice
rozpékaný chlebový bochánek 1a,1b,10

228,-

200g Steak z vepřové panenky
s houbovou omáčkou, pečené grenaille 1a,7

(možnost bez lepku)

248,-

200g Steak z vepřové panenky sous-vide
ratatouille 8

(bez lepku)

248,-

180g Kuřecí prsíčko sous-vide
na zeleninovém ragú, pečené grenaille 8

(bez lepku)

208,-

180g Kuřecí prsíčko sous-vide
ratatouille 8

(bez lepku)

208,-

150g Hovězí líčka na červeném víně
s bramborovou kaší a glazovanou karotkou 1a,7

238,-

150g Holandský hovězí řízek
(možnost bez lepku)
s čedarem, bramborová kaše, okurka 1a,3,7,12

198,-

150g Hovězí guláš
s opečenou slaninou, karlovarský knedlík 1a,3,7,9

198,-

150g Smažený řízek z vepřové panenky
bramborová kaše 1a,3,7

198,-

150g Smažený sýr
hranolky, naše tatarská omáčka 1a,3,7,10,12

158,-

────────────────

Dezerty

────────────────

1 ks Palačinka se zmrzlinou a nutellou 1a,3,7

79,-

1 ks Fondant s lesním ovocem 1a,3

89,-

3 ks Tvarohové knedlíčky s borůvkami
jogurtem a strouhaným perníkem 1a,3,7,12

89,-

Saláty

────────────────

────────────────

250g Salát Kras s kuřecím masem
zastřeným vejcem, rozpečená bageta 1a,3,7,10,12

168,-

250g Zeleninový salát s marinovaným lososem
s parmezánem, rozpečená bageta 1a,4,7,8

188,-

250g Variace listových salátů
s cherry rajčátky, vlašskými ořechy, zakysanou smetanou
a s parmezánem, rozpečená bageta 1a,3,7,8c

158,-

─────────────

Čerstvá pasta

─────────────

250g Špagety s houbovou omáčkou 1a,7

168,-

250g Špagety Bolognese 1a,7,8,9

168,-

250g Špagety Carbonara 1a,7

148,-

150g Špagety Aglio olio 1a,7,8

128,-

────────────────── K pivu a vínu ──────────────────
150g Moravský talíř
uzené maso, farmářský sýr dle denní nabídky 7

148,-

120g Hovězí mini karbanátky
chléb, hořčice, cibule 1a,1b,3,10,12

118,-

200g Smažené bramborové lupínky
omáčka česneková / bylinková 3,7
60g Pražené mandle 8a

78,78,-

