STÁLÝ JÍDELNÍ LÍSTEK

POLÉVKY

0,3l

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi (1,3,7,9)

65,-

0,3l

Kulajda s restovanými liškami, zastřeným vejcem,
bramborami a smetanovou pěnou (1,3,7,9,12)

92,-

ČESKÁ KUCHYNĚ

150g

Svíčková na smetaně podávaná s variací knedlíků
a brusinkami (1,3,7,9,10,12)

220,-

150g

Hovězí guláš s červenou cibulí a čerstvým křenem
podávaný se špekovými knedlíky (1,3,7,9,12)

190,-

350g

Konfitované kachní stehno servírované na dušeném
červeném zelí s domácími bramborovými knedlíky (1,3,9,12)

210,-

200g

Smažený kuřecí s petrželovými bramborami (1,3,7,12)

205,-

200g

Smažený vepřový řízek z krkovice
s petrželovými bramborami (1,3,7,12)

205,-

HLAVNÍ JÍDLA

Vepřová panenka pečená do růžova na ragú z lišek
se smetanou a bílým vínem (1,7,9,12)
Doporučená příloha: Dollar chips

255,-

Steak z vepřové krkovice, grilované žampiony s anglickou
slaninou a medovo-hořčičná omáčka (1,7,9,10,12)
Doporučená příloha: Šťouchané brambory (7,9,12)

265,-

Hovězí biftek s omáčkou ze zeleného pepře
a grilovanými cherry rajčátky (3,7,9,12)
Doporučená příloha: Farmářské hranolky

385,-

Pečený steak z lososa s holandskou omáčkou
a zeleným chřestem (4,7,9,12)
Doporučená příloha: Vařené brambory s petrželkou

275,-

Kuřecí prso „Supreme“ na grilované zelenině
se silnou telecí šťávou (1,7,9,12)
Doporučená příloha: Opečená bagetka (1,3,7)

235,-

150g

Tatarský biftek s topinkami (6ks) (1,3,10,12)

285,-

150g

Jelení hamburger v domácí sezamové bulce
s opečenou slaninou, uzeným sýrem
a cibulovou marmeládou, hranolky (1,3,7,10,11,12)

235,-

150g

Vegetariánsky burger s grilovaným sýrem Halloumi,
pečeným lilkem a čedarem, hranolky (1,3,7,10,12)

235,-

300g

Salát Caesar (1,3,4,7,10)
100g kuřecí maso
80g losos

119,69,119,-

200g

300g

220g

200g

200g

59,-

55,-

59,-

45,-

49,-

DEZERTY

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou (7,8)

115,-

Pohár se sezónním ovocem a šlehačkou (7,8)

115,-

Medovník (1,3,7,8)

85,-

Dezerty dle denní nabídky

85,-

PŘÍLOHY 200 g

Vařené brambory s petrželkou

45,-

Opečená bagetka (1,3,7)

49,-

Šťouchané brambory (7,9,12)

55,-

Farmářské hranolky

59,-

Dollar chips

59,-

Grilovaná zelenina (7)

89,-

SEZNAM ALERGENŮ

1. Obiloviny obsahující lepek
(pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich)

2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Podzemnice olejna (arašídy) a výrobky z nich
6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7. Mléko a výrobky z něj
8. Skořápkové plody a výrobky z nich
(mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie)

9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z něj
12. Oxid siřičitý a siřičitany
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich

