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JÍDELNÍ LÍSTEK 

 

 

PŘEDKRMY   

150 g  Domácí huspenina z vepřového masa, chléb (1)       90 Kč 

150 g  Uzený hovězí jazyk s křenem a hořčicí s listovým salátkem, chléb (1,10)   120 Kč   

 

POLÉVKY   

0,33 l  Cibulová polévka zjemněná cherry a podávaná se sýrovým toastem (1,6,7,12)   55 Kč 

0,33 l  Kulajda se zastřeným vejcem (1,3,6,7)        75 Kč      

  

TRADIČNÍ ČESKÁ KUCHYNĚ   

450 g   Pečená hovězí žebra, křen, hořčice, rozpečený česnekový chléb (1,6,10)   280 Kč 

350 g   Špalek z vepřového bůčku v pikantní marinádě, chléb (1,6,10)     220 Kč 

200 g Bramborová placka se škvarky s červeným zelím a trhaným kachním masem (1,3)  180 Kč 

200 g Špikovaná kančí kýta se šípkovou omáčkou, škvarkové placky (1,3,9,12)   255 Kč 

200 g Výpečky z vepřového bůčku, zelí z červené řepy, bramborové špalíčky (1,3)   220 Kč 

200 g Hovězí svíčková s brusinkami a karlovarským knedlíkem (1,3,6,7,9)    225 Kč 

 

GRILOVANÁ MASA   

250 g Biftek z pravé svíčkové, demi glace, grilovaná zelenina (1,9)     395 Kč 

240 g Mix gril, hovězí svíčková, vepřová panenka krůtí prso, bramboráčky, pikantní dip  

(1,3,9,10)             325 Kč 

250 g Vepřová panenka na barevném pepři, šťouchané brambory, pepřová omáčka  

(1,7,9)              280 Kč 

250 g Flank steak na rozmarýnu, staročeské brambory (1,9)      280 Kč 

200 g Krůtí steak s citronovým pepřem, gratinované brambory (1,3,7,9)    210 Kč 

 

RYBY   

200 g Losos s bylinkovým máslem, růžičkou brokolice, brambory grenaille (7)   325 Kč 

200 g Candát s grilovanou zeleninou, bílý chléb (1,3,7)       395 Kč 

150 g Fish (v panko strouhance) and chips (z batátů), limetková majonéza (1,3,6,7,12) 225 Kč 
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BEZMASÁ JÍDLA  

300 g Dýňové risotto s hoblinami parmezánu, sypané dýňovými semínky (7,12)   145 Kč 

250 g Cuketové placky se zakysanou smetanou, zastřeným vejcem a zeleninou (1,3,7)  185 Kč 

240 g Plněné těstoviny se špenátem a riccotou, pažitková omáčka, parmezán (1,3,6,7)  235 Kč 

 

 

SALÁTY   

350 g   Caesar salát s krutony, krůtím masem v tortille a hoblinami parmezánu  

(1,3,4,6,7,10)                                   195 Kč 

250 g Směs trhaných salátů se zeleninou, gratinovaným kozím sýrem, hruškou a ořechy  

(7,8,10,12)             195 Kč 

350 g Šopský salát s balkánským sýrem, bylinkový toast (1,3,7,10)     135 Kč 

 

 

MALÁ JÍDLA K PIVU A VÍNU   

120 g Tatarák z hovězího masa, smažené topinky na vepřovém sádle, česnek (1,3,6,10)  155 Kč 

3 ks Pečené kuřecí paličky, pikantní dip, chléb (1,3,6,10)      90 Kč 

170 g Bagel plněný trhaným vepřovým masem, bramborové chipsy, zelný salát  

(1,3,6,10,11)             220 Kč 

150 g Tvarůžkový tartar s opečeným toastem (1,7)       155 Kč 

100 g Teplé škvarky, chléb (1)          55 Kč 

 

 

DEZERTY   

100 g Buchtičky s vanilkovou omáčkou a lesním ovocem (1,3,7)     95 Kč 

1 ks Jablko povařené v bílém víně a pečené v listovém těstě, malinová omáčka (1,3)  95 Kč 

1 ks Čokoládový dort se šlehačkou (1,3,7)        95 Kč 

 

 

 

 

Seznam alergenů je k dispozici na vyžádání u obsluhy. 


