
Předkrmy 

 

60g Tataráček z uzeného lososa  provoněný čerstvým koprem, opečený toast  89.- 

(A: 1,4) 

60g Caprese(rajčata s mozarellou, čerstvou bazalkou a olivovým olejem), bagetka 79.- 

(A: 1) 

150g Tatarák z hovězí svíčkové s topinkami(míchaný, dochucený)    212.- 

(A: 1,3) 

150g Tatarák z pštrosího masa s topinkami (míchaný, dochucený)    212.- 

(A: 1,3) 

 

Polévky 

 

0,3 l Hovězí vývar s masem, nudlemi a kořenovou zeleninou    37.- 

(A:1,3,9) 

0,3 l Česneková s vejcem, šunkou a sýrem s opečeným chlebem    43.- 

(A:1,3,7,9) 

0,3 l Dle denní nabídky 

Saláty 

 

300g Caesar salát(římský salát s kuřecími prsíčky, originál caesar dresinkem s ančovičkami, 
krutony a hoblinkami parmezánu)        155.- 

  

300g Salát z polníčku s cherry rajčátky, červenou cibulí a grilovaným hermelínem 
s brusinkovou omáčkou , bagetka        155.- 

(A:1,3,7) 

 

 



Hlavní chody 

150g Steak z kuřecích prsou podávaný  s grilovanou zeleninou provoněnou tymiánem 135.- 

(A: 1) 

 

150g Kuřecí prsa plněná sušenými rajčátky a mozarellou     135.- 

(A:1,7) 

 

150g Váleček z vepřové panenky  podávaný se smetanovou omáčkou z lesních hříbků 145.- 

(A:1,7) 

 

150g Vepřová panenka plněná sušenými meruňkami a kozím sýrem   155.- 

(A:1,7) 

 

200g Steak z vepřové krkovice v pepřové marinádě a omáčkou s kuličkami zeleného pepře
            145.- 

(A:1) 

 

150g Vepřová panenka v bramboráku se salátkem z kysaného zelí    145.- 

(A:1,3,7) 

 

150g Kančí medailonky s houbovým ragú ovoněným rozmarýnem a pečeným bramborem ve 
slupce            155.- 

(1,7) 

 

200g Filé z norského lososa v bylinkové krustě s citrónovým máslem   179.- 

(A:1,4) 

 

300g Tagliatelle s kousky vepřové panenky, sušenými rajčátky a rukolou sypané strouhaným 
parmezánem           155.- 

(A:1,3,7) 

 



250g Grilovaná zelenina zapékaná mozarellou podávaná s bylinkovou bagetkou  119.-
(A:1,3,7) 

 

150g Smažený kuřecí řízek,lehký přílohový salátek       109.- 

(A:1,3,7) 

150g Smažený řízek z vepřové kotlety, lehký přílohový salátek    109.- 

(A: 1,3,7) 

120g Smažený sýr, lehký přílohový salátek        109.- 

(A: 1,3,7) 

Steaky 

 

200g Steak z pravé hovězí svíčkové/ smetanová omáčka z hříbků/pepřová omáčka s kuličkami zeleného 
pepře 

(A: 1,7)            259.- 

 

200g Steak z vepřové panenky/ smetanová omáčka z hříbků/pepřová omáčka s kuličkami zeleného pepře 

(A: 1,7)            199.- 

 

200g Steak z pštrosího masa/ smetanová omáčka z hříbků/pepřová omáčka s kuličkami zeleného pepře 

(A: 1,7)            249.- 

 

Moučníky 

2 ks Jablečný závin sypaný cukrem zdobený šlehačkou (A:1,3,7)     29.- 

2 ks Jablečný závin s vanilkovou zmrzlinou zdobený šlehačkou (A: 1,3,7)    39.- 

Pannacotta s lesním ovocem(A:1,7)        55.- 

Tvarohový dezert s borůvkami(A:1,3,5,7)        55.- 

2 ks Palačinky s jahodami a vanilkovou zmrzlinou(A: 1,3,7)      79.- 

Zmrzlinový pohár s ovocem  a šlehačkou (A:1,7)       65.- 



 

Přílohy: 

250g Lahůdkové brambory sypané petrželkou(A:0)       30.- 

250g Brambory opékané ve slupce(A:1)        35.- 

250g Americké brambory(A:1)         35.- 

200g Hranolky(A:1)          30.- 

200g Bramborové dollárky(A:1)         35.- 

250g Dušená rýže(A:0)          30.-. 

200g Grilovaná zelenina(A:0)         45.- 

60g Tatarka, kečup          15.- 

 

K pivu, vínu 

 

120g Nakládaný  hermelín s česnekem ,tymiánem a chilli papričkami (A:1,7)   79.- 

1 ks Topinka  s pikantními kousky vepřové panenky(A:1)     59.- 

150g Listové tyčinky s hrubozrnnou solí, kmínem a česnekovým dipem    49.- 

 


