Jídelní lístek
České speciality
Hovězí svíčková pečeně 200 g na smetaně
s brusinkovým terčem a houskovým knedlíkem

198,-

Hovězí guláš 200 g s grilovanou klobásou
čerstvou červenou cibulí a houskovým knedlíkem

198,-

Plněné bramborové knedlíky uzeným masem 5 ks
dušené zelí, opečená cibulka

176,-

Plněné ovocné knedlíky

VÉ
NO

vaříme čerstvé, doba přípravy je 25 minut

Knedlíky z tvarohového těsta plněné jahodami 5 ks
sypané strouhaným tvarohem, cukrem a přelité troškou másla

156,-

Knedlíky z tvarohového těsta plněné malinami 5 ks
sypané strouhaným tvarohem, cukrem a přelité troškou másla

156,-

Můžeme Vám nabídnout výběr ve variantách:
kakao s cukrem a máslem, skořice s máslem a cukrem, tvaroh s cukrem a zakysanou smetanou

Všechny námi nabízené knedlíky a přílohy jsou u nás vyrobené.

Předkrmy a malá barová jídla
Bruschetta 100 g
pět toustíků se sekanými rajčaty a domácím bazalkovým pestem

105,-

Nachos 150 g
kukuřičné lupínky, fazole, papričky jalapeňos, rajčata a sýr cheddar, podávané se zakysanou smetanou

166,-

Nakládaný pikantní hermelín s beraními rohy 1 ks

VÉ
NO

98,-

Gratinovaný kozí sýr 100 g
na lůžku z míchaných listových salátů s brusinkami a bylinkovým toustíkem

184,-

Jemně nasekaný tatarský biftek z vyzrálé kýty mladého býčka 150 g
s topinkami, kořením a stroužky česneku, možná light variace s opečenými toustíky
(připravujeme pouze na výslovné přání zákazníka)

230,-

Carpaccio z marinované hovězí svíčkové 80 g
se sýrem grana padano, citronem a bylinkovou bagetou

206,-

Grilované pikantní krevety 100 g
s créme fraiche, pečeným česnekem, bazalkovým pestem a krutony z bílého chleba

185,-

Polévky každý den čerstvé do vyprodání, 2,5 dcl
VÉ
NO

Silný slepičí vývar s domácími žemlovými knedlíčky

65,-

Tradiční česká bramborová polévka s lesními houbami

69,-

Thajská pikantní polévka s krevetami a skleněnými nudlemi

93,-

Polévka dle denní nabídky

62,-

Saláty
Malý 200 g
míchaný salát z čerstvé zeleniny s citronovým dresingem
Salát s kozím sýrem
gratinovaný kozí sýr 100 g na míchaném listovém salátě s červenou řepou, jablečným dresingem a vlašskými ořechy s medem
VÉ
NO

Caesar 
s restovanými kuřecími prsíčky, římským salátem, vejcem, opečenou slaninou, caesar dresingem,
sýrem grana padano, česnekem a krutony

185,-

100 g

198,-

s grilovaným lososem, římským salátem, vejcem, caesar dresingem, sýrem grana padano,
česnekem a krutony

217,-

s grilovanými pikantními krevetami, římským salátem, vejcem, caesar dresingem, sýrem grana padano,
česnekem a krutony

217,-

Domácí těstoviny
dle vlastního výběru (fettucine, spaghetti)

350 g

Primavera
se sušenými rajčaty, grilovaným lilkem, houbami, čerstvou bazalkou a sýrem grana padano

182,-

Aglio olio e peperoncino
s chilli papričkou, česnekem petrželkou a sýrem grana padano

161,-

Pesto e pinoli
s domácím bazalkovým pestem, piniovými oříšky a ovčím sýrem pecorino

178,-

Caprino e spinaci
s gratinovaným kozím sýrem 80 g, ,listovým špenátem, smetanou a česnekem

215,-

Bolognese
s mletým hovězím masem 100 g, rajčatovou omáčkou, bazalkou a sýrem grana padano

198,-

Alla Carbonara
se slaninou 80 g, petrželkou, smetanou, vaječným žloutkem a sýrem grana padano

199,-

Carbonara
s pancettou 60 g, vaječnými žloutky, petrželkou, sýrem grana padano a drceným pepřem

196,-

Pollo e pesto
s kuřecím masem 100 g, sušenými rajčaty, domácím bazalkovým pestem a sýrem grana padano

198,-

Pollo e tomato
s kuřecím masem 100 g, rajčatovým pyré, červeným kari, smetanou, cherry rajčátky, jarní cibulkou,
zakysanou smetanou a sýrem grana padano

196,-

Gamberetti e zucchine
s krevetami 100 g, cuketou, česnekem, chilli papričkou, petrželkou, máslem, citronovou kůrou a šťávou, sýr grana padano

226,-

Domácí nočky

VÉ
NO

206,-

Salát s kuřecími prsíčky
187,grilovaná kuřecí prsíčka 100 g, fazolové lusky, okurky, rajčata, červená cibule, ředkvičky, sázené vejce, plátky slaniny v javorovém
sirupu, fritované kořeněné brambory, dresing z hořčice a medu
Kuřecí satay
špízy z kuřecích prsíček 150 g marinované v kokosovém mléce s arašídovou omáčkou, podávané na směsi listových
salátů s citronovým dresingem a grilovaným citronem

VÉ
NO

83,-

250 g

S kozím sýrem 100 g
smetanou, marinovanou červenou řepou, lískovými ořechy a petrželovým olejem

208,-

S grilovanou vepřovou panenkou 100 g
lesními houbami, smetanou, rukolou a sýrem grana padano

224,-

S pancettou 70 g
konfitovaným česnekem, chilli papričkou, petrželkou a ovčím sýrem pecorino

192,-

S kuřecími prsíčky 100 g
špenátovými listy, česnekem, smetanou a strouhaným sýrem grana padano

204,-

Rizoto
Houbové
krémové rizoto s lesními houbami

196,-

S pečenou červenou paprikou
filírovanými kuřecími prsíčky 100 g, cherry rajčaty, petrželkou a sýrem grana padano

198,-

Šafránové
s pikantními krevetami 100 g, cherry rajčátky a domácím bazalkovým pestem

228,-

Masíčko

VÉ
NO

VÉ
NO

Hovězí eye round steak 300 g
steak z vyzrálého hovězího válečku, pepřová omáčka se smetanou, americké brambory

376,-

Dlouho pečené hovězí žebro 400 g 
pečené hovězí žebro s omáčkou z pečené zeleniny a guavy, zelenina na másle, domácí bramborová kaše

330,-

Vepřová panenka špikovaná papričkou jalapeňos plněnou cheddarem 200 g
zelené fazolky restované se slaninou a česnekem, pečená brambora ve slupce se zakysanou smetanou a pažitkou

313,-

Grilovaná vepřová panenka s omáčkou z lesních hub 200 g
podávaná s domácími bramborovými kroketami

311,-

295,Dlouho pečená vepřová plec 200 g
pečená vepřová plec s omáčkou z pečené zeleniny a guavy, cibule restovaná s hlívou, žampiony a slaninou, domácí bramborová kaše
Kuřecí prsíčka plněná kozím sýrem na medu 200 g
podávaná s krémovými domácími bramborovými penízky s petrželkou

276,-

Kuřecí prsíčka s čerstvými rajčaty, mozzarellou a bazalkovým pestem 150 g
mačkané brambory s pažitkou a máslem

250,-

Mix grill – vyzrálý hovězí váleček, vepřová panenka, kuřecí prsíčka a anglická slanina na jehle 250 g
podávaný s restovanou zeleninou a šťouchanými brambory s opečenou cibulkou a slaninou

334,-

Burgery, křídla a žebra

VÉ
NO

Vegetariánský burger
steakový žampion Portobello, cuketa, lilek a cibulový džem v briošce pečené u nás, pažitkový dresing,
domácí hranolky a salát coleslaw
Pulled pork burger
trhané vepřové maso 180g, s BBQ omáčkou a salátem coleslaw v briošce pečené u nás, domácí hranolky,
domácí habanero majonéza s jarní cibulkou
Burger s uzenou slaninou a cheddarem
mleté hovězí maso 180g, grilovaná uzená slanina, sýr cheddar, cibulový džem, rajče, okurka a listy salátů
v briošce pečené u nás, pikantní majonéza, domácí hranolky, salát coleslaw
Kuřecí burger
smažená kuřecí prsíčka 150g, v křupavé strouhance, domácí majonéza, pikantní omáčka, rajče a listy salátů v briošce
pečené u nás, domácí hranolky, pažitkový dresing, salát coleslaw
BBQ vepřová žebra 700 g
podávaná se salátem coleslaw, cruditté z mrkve a řapíkatého celeru s dipem ze zakysané smetany,
česneku a pažitky
Kuřecí křidélka BBQ 400 g
podávaná se salátem coleslaw, cruditté z mrkve a řapíkatého celeru s dipem ze zakysané smetany,
česneku a pažitky
Žebra a křidélka pro 2 osoby
BBQ vepřová žebra 700 g a kuřecí křídélka 400 g podávaná se salátem coleslaw,
cruditté z mrkve a řapíkatého celeru s dipem ze zakysané smetany, česneku a pažitky

208,226,229,226,283,229,458,-

Ryby

VÉ
NO

200 g

Losos na grilu
s brokolicí a bramborovými nočky opečenými na másle, šafránová omáčka

358,-

Filátka z pražmy královské
zeleninový bulgur, kořeněná omáčka

368,-

Dezerty – Informujte se u obsluhy na denní nabídku dezertů
Jablečný závin s vanilkovou zmrzlinou a mandlovou drobenkou
VÉ
NO

92,-

Cheesecake s jahodovou omáčkou

105,-

Dort dle denní nabídky

105,-

Přílohy

200 g

Restovaná zelenina na olivovém oleji – (paprika, lilek, cuketa, žampion, červená cibule),
restované špenátové listy na másle s česnekem, zelené fazolky restované se slaninou a česnekem

68,-

Pečená brambora se zakysanou smetanou a pažitkou, domácí hranolky, domácí bramborové krokety,
50,krémové domácí bramborové penízky s petrželkou, šťouchané brambory s opečenou cibulkou a slaninou,
domácí bramborové nočky, zeleninový bulgur, domácí bramborová kaše, rozpečená bageta s česnekovým nebo bylinkovým
máslem

Přílohy samostatně neprodáváme. Jsou určeny pouze k hlavním jídlům.

Omáčky a ostatní
Hříbková, pepřová se smetanou, BBQ

48,-

Domácí tatarská, sýr grana padano

35,-

Poloviční porce jídel Vám rádi připravíme. Účtujeme 70 % z ceny jídla. Gramáž uvedená za popisem jídla je váha masa v syrovém stavu.

Dobrou chuť Vám přeje kolektiv kuchyně

