JÍDELNÍ LÍSTEK
Polévka

Pomalu tažený hovězí vývar s máslovou zeleninou					9			

40 Kč

Předkrmy

Nakládaný hermelín proložený kořením, chléb						1|7|8			
Opečený chléb se škvarkovou pomazánkou a červenou cibulí
		
1|6|7|8|10|11		
Smažené jalapeňos papričky s čedarem na listovém salátku, opečená bagetka 		
1|3|10			
Naše jemná paštika s opečeným chlebem			
			
1|3|7			
Sýrová variace s grilovaným oštiepkom, parenicou a bylinkovou mozzarellou		 3|7			

65 Kč
65 Kč
75 Kč
85 Kč
115 Kč

MENU

Míchaný zeleninový salát s balkánským sýrem a panenským olivovým olejem		
Trhaný římský salát s krutony, grilovanými kuřecími prsíčky, parmezánem			
a ančovičkovým dresinkem

7			
1|3|4|7|11

145 Kč

Trhaný listový salát se zeleninou, grilovaným kozím sýrem a medovo-hořčičným
dresinkem

7|10			

155 Kč

Grilované filátko z candáta na čerstvých bylinkách podávané s máslovou zeleninou
Grilovaná panenka s karamelizovanou cibulkou, opečeným bramborem		
se slupkou a omáčkou z balsamica

4|7			

220 Kč

		

185 Kč

Burger s trhaným hovězím masem, BBQ omáčkou, chedarem, pepřovou		
majonézou a steakovými hranolkami

8

1|3|7|10|11

BBQ vepřová žebra s jablečným křenem, hořčicí a chlebem				1|10|11 		
Kuřecí křídla obalovaná v chilli másle, listový salátek a bylinkový dip				1|3|7|10		
Supreme z kukuřičného kuřátka s grilovanou zeleninou				7			
Grilovaná krkovička s pepřovou omáčkou, opečeným bramborem se slupkou		 1|7			
a fazolkami na slanině
Konfitované kachní stehno s karamelizovaným červeným zelím a chlebovým		
knedlíkem

65 Kč

185 Kč
175 Kč
155 Kč
165 Kč
175 Kč

1|3|7			

195 Kč

		1|7			

175 Kč

Pečené koleno s jablečným křenem, hořčicí, kysaným zelím a chlebem			 1|3|7|10		
Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem a brusinkovým terčem				1|3|7|9|10
Tatarský biftek s topinkami a česnekem (namíchaný)					1|3|10			
Hovězí guláš z krku mladého býka podávaný s chlebovým knedlíkem				1|3|7			
Vyzrálý hovězí steak (dle nabídky masa) s gratinovaným smetanovým		
1|7			
bramborem a houbovou omáčkou

185 Kč

Bramborové noky s nudličkami z vepřové panenky s houbovou		
omáčkou a parmezánem

Dezerty

Creme brulle s čerstvým ovocem		 3|7
85 Kč
Domácí koláč dle nabídky								
Seznam alergenů v jídlech a produktů souvisejících:
1. obiloviny
2. korýši
3. vejce
4. ryby
5. arašídy
6. sójové boby
7. mléko

8. skořápkové plody
9. celer
10. hořčice
11. sezamová semena
12. oxid siřičitý
13. vlčí bob
14. měkýši

Na přání Vám připravíme poloviční porci za 75 % ceny. Přijímáme stravenky a platební karty.
Jídla Vám rádi zabalíme s sebou.

145 Kč
235 Kč
145 Kč
275 Kč

