
Předkrmy 

 

80g Carpaccio z červené řepy s kozím sýrem a domácím tymiánovým chlebem  109.- 

(A: 1,7) 

80g Carpaccio z červené řepy s rukolou a domácím tymiánovým chlebem                         79.- 

(A: 1) 

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

(A: 1,3,10) 

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

(A: 1,3,10) 

 

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 Kulajda s liškami a zastřeným vejcem       59.- 

(A: 1,3,7,9) 

Saláty 

 

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

(A:1,4,7)                                                                      155.- 

  

300g Mix trhaných salátů s pečenou dýní a vlašskými ořechy    
                                                                                                            145.- 

(A:1,3,7,8) 



 

 

Hlavní chody 

 

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

(A:1,7) 

150g Kuřecí prso balené ve slanině plněné pekanovými ořechy a kozím sýrem                  155.- 

(A:1,7,8) 

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

(A:1,7)          

150g Vepřová panenka v bramboráku se salátkem z kysaného zelí    155.- 

(A:1,3,7) 

150g Kančí medajlonky s šípkovou omáčkou a pečeným bramborem   

(A:1,7)                                               172.- 

150g Kančí ragú se švestkami a perníkovým knedlíkem        

(A:1,3,7)                                                                                                                                                 172.- 

150g Pštrosí guláš podávaný s cibulí , čerstvým křenem a domácím chlebem 

(A:1,3,7)                                  189.- 

180g  Candát na tymiánu s máslovou omáčkou  a celerovým pyré  

(A:1,4,7)                        235.- 

 

Náš tip 

400g Vepřová žebra pečená na černém pivě a kořenové zelenině s  čerstvým křenem,  

okurkem a domácím chlebem    

(A:1,3,7,9)                                     195.- 

 

 



 

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

(A:1,3,7) 

300g Tagliatelle s omáčkou z lesních hříbků  a tymiánem 

(A:1)            135.- 

 

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

(A:1,3,7) 

150g Smažený řízek z vepřové kotlety, lehký přílohový salátek  

(A:1,3,7)            119.- 

Náš tip 

400g Smažený „řízeček“ podávaný s hranolkami   a steril. okurkem                                  245.- 

(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 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.- 

Kávová pannacotta(A:1,7)                                                    55.- 

Dýňový koláč(A:1,3,7,8 )                                                 55.- 



2 ks Palačinky s lesním ovocem 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.- 

200g Hranolky(A:1)          30.- 

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

250g Basmati rýže(A:0)          30.-. 

60g Tatarka, kečup          20 .- 

120g Přílohový salátek          30.- 

150g Zelenina na másle(baby karotka, faz.lusky…)       45.- 

 

K pivu, vínu 

 

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

2 ks Topinka  s pikantními kousky vepřové panenky(A:1)     89.- 

200g Smažené kuřecí nudličky podávané s domácí rajčatovo- chilli omáčkou  (A:1,3)                    139.- 

 

Slané pečivo 

 

Brambůrky (dle nabídky)                                                                                                                              25 Kč 

Arašídy (A:1,8)                                                                                                                                                25 Kč 

Mandle solené (A:1,8)                                                                                                                                   35 Kč 

Tyčinky Havlík (A:1,7)                                                                                                                                    18 Kč 

 


