Cibulkovo-bazalkový krém s máslovým krutonem
49,-

250g Marinovaný RUMP-STEAK, dipp s divokým česnekem
Vlnkované hranolky
225,-

300g RIB-EYE STEAK se zeleným chřestem a bylinkovým máslem
Pařížské opékané brambory
289,400g T-BONE STEAK s grilovanou cuketou,lilkem,cherry rajčetem
A sýrem Fetta, bylinkový rozpékaný chléb
329,-

200g CHEESEBURGER v tortille podávaný s cibulovými kroužky,
Pikantní dresing
158,300g Zeleninový salát se smaženými nugetkami sýru s chilli
Rozpečená bagetka
159,200g Smažené domácí brambůrky s česnekovým dippem
69,-

Domácí malinové tiramissu
58,-

Předkrmy
100g Domácí paštika podávaná s pečivem
120g Jemný kozí sýr podávaný na salátku s červené řepy,medový dresing, ořechy
120g Restovaná husí játýrka s hruškovým chutney, pečivo

79,125,139,-

Polévky
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi
Česneková se šunkou a sýrem, chlebové krutonky
Dle denní nabídky

45,42,49,-

Ryby
200g Pečený Losos na špenátovo-smetanovém lůžku, vařené brambory
200g Steak z lososa s bylinkovou krustou, pečené zámecké brambory

249,259,-

Zelninové saláty
Caesar salát se slaninovými chipsy, opečeným toastem a kuřecím masem

149,-

Hlavní jídla
150gStaročeský hovězí guláš s opékanou klobáskou a cibulí, houskový knedlík

135,-

200g Moravský vrabec, dušené zelí, bramborový knedlík

129,-

300g Bryndzové halušky s opečenou slaninou a petrželkou

125,-

250g Kachní prsa na medu s jablky a brusinkami, pečené brambůrky

279,-

200g Hovězí burger v opečené bulce s křupavou slaninou, zeleninou,
domácí omáčkou, ketchupem, podávaný s hranolky

189,-

200g Chilli burger v opečené bulce se slaninou a smaženou cibulkou
chilli omáčka,steakové hranolky

189,-

500g Pečená marinovaná žebra v BBQ omáčce, jablečný křen, pochutiny, chléb

198,-

200g Hovězí tatarský biftek, doplněný topinkami a stroužky česneku

249,-

200g Marinovaná kuřecí křidélka, doplněné BBQ omáčkou, pečivo

149,-

200g Hovězí steak z uruquayské kýty, pepřová omáčka, steakové hranolky

289,-

200g Hovězí steak z uruquayské kýty se sázeným vejcem a slaninou,
opékané pařížské brambůrky

299,-

300g Řízečky z vepřové panenky, okurek, pečivo

189,-

200g Vepřový řízek XXL , doplněný brusinkami a grilovaným jablkem ,
vařené máslové brambory

175,-

Hlavní jídla
200g Vepřová panenka na grilu přelitá houbovo-smetanovou omáčkou,
štouchané brambory s cibulkou a slaninou

198,-

200g Vepřová panenka špikovaná sušenými švestkami, podávaná na
švestkovo-smetanové omáčce, pařížské vařené brambůrky ve slupce

215,-

200g Cordon-bleu( smažená kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem),
štouchané brambory s cibulkou a slaninou

159,-

200g Kuřecí steak se žampionovo-smetanovou omáčkou, pečené bramborové půlky

189,-

Klasika
200g Smažený kuřecí řízek v cornflakess
100g Smažený sýr
100g Smažený hermelín

109,85,89,-

Steaky
200g Kuřecí prsní steak
200g Vepřový steak z kotletky
200g Hovězí steak z uruguayské kýty

139,149,229,-

Omáčky
Pepřovo-smetanová
Dijonská
Houbová
Domácí tatarská omáčka
Kečup

35,35,35,20,20,-

Přílohy
Grilovaná zelenina
Fazolové lusky se slaninou
Vařené brambory
Pařížské brambůrky ve slupce
Štouchané brambory s cibulkou a slaninou
Bramborové hranolky
Belgické hranolky se slupkou
Americké brambory
Bramborové krokety
Dušená rýže

49,49,29,38,35,32,35,35,35,35,-

Saláty
Rajčatový
Okurkový
Šopský

45,45,65,-

Dezerty
Čokoládový fondant s malinami
Palačinky s nutellou a ořechy , přelité javorovým sirupem
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

65,79,69,-

