
Předkrmy 

 

100g Salát Caprese s černými olivami a bylinkovou bagetkou                    99.- 

(A: 1,7) 

150g Tatarák z hovězí svíčkové s topinkami(míchaný, dochucený)    219.- 

(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 Hráškový krém s nočkem zakysané smetany      49.- 

(A: 1,7) 

Saláty 

 

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

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

300g Míchaný listový salát se sušenými rajčátky a  kousky vepřové panenky, bylinková 
bagetka                                              159.- 

(A:1) 

180g Grilované portobello plněné mozarellou na salátku z polníčku a ředkviček, bagetka           
                       189.- 

(A:1,7) 

150g Grilovaný hermelín s malinovou omáčkou na listových salátech, bylinková bagetka 

(A:1,7)                        179.- 



 

 

Hlavní chody 

 

150g Kuřecí prsa plněná pancettou a chřestem s demi – glace omáčkou                      182.- 

(A:1) 

150g Kuřecí steak podávaný s grilovanou zeleninou s fenyklem                             155.- 

(A:1) 

150g Váleček z vepřové panenky  podávaný se smetanovou omáčkou z lesních hříbků 189.- 

(A:1,7)  

150g  Vepřová panenka v bramboráku se salátkem z kysaného zelí   168.- 

(A:1,3,7) 

200g Vepřová krkovička v limetkové marinádě s koriandrem     156.- 

(A:1,3,7) 

150g Kančí  medailonky se švestkovou omáčkou a bramborem pečeným ve slupce  185.-     
(A:1) 

220g Kachní prso na grilu podávané na batátovém pyré                                                          218.- 

(A:1,7) 

300g Bramborové gnocchi s listovým špenátem, kuřecím masem a smetanou sypané 
strouhaným parmezánem         155.- 

(A:1,7) 

150g Filé z lososa na grilu s bylinkovým máslem      225.- 

(A:1,4,7) 

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

(A:1,7) 

 

 

 



Náš tip!!! 

200g Hamburger z kančího masa s karamelizovanou cibulkou, sýrem cheddar podávaný 
s hranolkami           189.- 

(A:1,7) 

 

150g Smažený kuřecí řízek         119.- 

(A:1,3,7) 

150g Smažený řízek z vepřové kotlety 

(A:1,3,7)            129.- 

 

Náš tip 

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

(A: 1,3,7) 

120g Smažený sýr           119.- 

(A: 1,3,7) 

Steaky 

 

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

(A: 1,7)            289.- 

200g Flank steak s rukolou a mořskou solí       249.- 

(A:0) 

 

Moučníky 

2 ks Jablečný závin sypaný cukrem zdobený šlehačkou (A:1,3,7)     32.- 

2 ks Jablečný závin s vanilkovou zmrzlinou zdobený šlehačkou (A: 1,3,7)    42.- 

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

Smažená zmrzlina s ovocnou omáčkou(A:1,3,7,8 )                                              75.- 

Domácí jahodová zmrzlina( 2 kopečky)(A: 1,7)                       40.- 



Domácí jahodová zmrzlina se šlehačkou(2 kopečky) (A:1,7)       50.- 

Palačinky s vanilkovou zmrzlinou a čerstvým ovocem(A:1,7)       99.- 

Pohár s vanilkovou zmrzlinou a teplými malinami(A:1,7)       89.- 

 

Přílohy 

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

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

200g Hranolky(A:1)          35.- 

200g Steakové hranolky(A:1)         40.- 

250g Basmati rýže(A:0)          30.- 

60g Tatarka, kečup, ďábelská omáčka        20 .- 

150g Grilovaná zelenina          55.- 

 

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.- 

150g Domácí bramborové chipsy s česnekovou omáčkou       69.-   

 

Slané pečivo 

 

Arašídy (A:1,8)                                                                                                                                                25 Kč 

Mandle solené (A:1,8)                                                                                                                                   45 Kč 

Mandle pražené(A:1,8)                       55 Kč  

Tyčinky Havlík (A:1,7)                                                                                                                                    18 Kč 

 


