jídelní lístek
U nás jste vždy vítáni!

PIVNÍ SPECIALITY

ČESKÉ POKRMY

80g Pivní tyčinky

35,-

65g Naše chipsy s chilli džemem

55,-

400g Grilovaná kuřecí křídla, creme fraiche,
chalapeňos nuggets, bylinková bagetka
145,- BBQ Clasic
- BBQ and Lousiane (pikantní)

150g Hovězí svíčková špikovaná davelským
špekem a karotkou, čerstvé brusinky, smetanová
pěna, špekový knedlík
175,350g Hovězí žebro ve vakuu s demi glace,
konfitovaným česnekem, bramborová kaše 145,280g Kachní stehno na medu a pomerančích,
pečené červené zelí, špekový knedlík 195,-

60g Náš kachní pršut, pikantní salsa z pečených
rajčat
95,-

200g Hovězí guláš KRUM, nakládané feferony,
smažená cibule, houskový knedlík
155,-

600g Naše zauzená vepřová žebra, limeta,
okurkový relish, pivo, rozpečený chléb,
nakládaná cibule
195,-

200g Španělský ptáček s chorizem, nakládané
okurčičky, cibule, vajíčko na hniličku, rýže 175,-

1ks Bavorské koleno s křupavou kůrkou, cibulové
kroužky, křenový creme fraiche, hořčičný
dip, pivo, okurkový relish, rozpečený chléb 215,1ks Naše topinka s masem, cibulí, omáčkou z
pečených rajčat, sýr
95,-

130g Kuřecí stripsy v kukuřičné mouce,
koprový dip
125,150g Kuřecí steak na bylinkovém másle,
pečená cuketa
145,130g Vepřové miniřízečky z panenky v sezamu
na másle
155,-

TATARÁKY
80g Hovězí tatarský biftek se šalotkou, sušené
rajče, kapary, parmazánový chips,
topinky
155,80g Tatar z lososa s limetou, šalotkou, paprikou,
bylinková bageta
165,80g Tvarůžkový tatarák s cornichons okurky,
cibule, topinky
135,-

POLÉVKY
0,33l Hráškové cappuccino, slaninový prach,
bílý kruton, chips z pancetty
55,0,33l Pomalu tažený hovězí vývar s masem,
křupavá zelenina, široké nudle
45,0,33l Česneková polévka, sýr, šunka, chlebový
kruton
45,0,33 l polévka dle denní nabídky

HLAVNÍ POKRMY

35,-

170g Vepřová panenka v sous-vide v chorizo
prachu
185,-

STEAKY
300g Urugvajská roštěná

265,-

200g Steak dle aktuální nabídky

225,-

SPECIALITY
150g Chipsy z lososa marinované ve fenyklu a
pomerančové šťávě s račí omáčkou
215,150g Kachní prso v sous-vide, datlová marináda,
tyrolský špek s provelone
185,-

ČERSTVÉ RYBY
250g Grilovaný pstruh z naší sádky na
bylinkovém másle

135,-

250g Pečený pstruh z naší sádky s pancettou,
šalotkou a uzenou paprikou
145,Za každých dalších 10g příplatek

8,-

BURGRY

DIPY

1ks Vepřový Burgr Krum s trhaným masem,
sezamová bulka, trhaný salát, majonéza,
chilli džem, smažená cibulka, parmezán,
okurka, rajče
165,-

50g Pikantní salsa z pečených rajčat

25,-

50g Koprový dip

20,-

50g Wasabi majonéza

25,-

50g Račí omáčka
50g Pepřová omáčka

30,25,-

50g Kečup

15,-

200g „Black Angus“ Burgr
Černá žemle, křupavý salát, wasabi majonéza,
pancetta, volské oko, cheddar, rajče, cibule,
okurka, kečup
215,-

PŘÍLOHY
DĚTSKÁ JÍDLA

200g Bramborová kaše

40,-

80g Kuřecí steak nebo řízek, kaše nebo hranolky,
jahodový kompot
85,-

200g Cuketová kaše

45,-

200g Hrášková kaše

45,-

150g Špagety s goudou a kečupem

75,-

150g Tvarohové šišky s povidly, zasypané
cukrem a mákem

85,-

200g Belgické hranolky
40,200g Grenaille na kachním sádle s šalotkou
a pancettou
45,200g Máslové vařené brambory

35,-

150g Houskový knedlík

30,-

120g Smažená gouda, wasabi majonéza 145,-

150g Špekový knedlík

35,-

250g Aglio Olio Pecorino s pečeným
česnekem

150g Rýže

35,-

200g Patátové noky

40,-

1 ks bylinková bageta

25,-

2 krajíce topinky

15,-

1 krajíc chleba

10,-

BEZMASÁ JÍDLA, VEGAN

135,-

250g Soba nudle, teriaki, jarní cibulka, mrkev,
paprika, rukola, sezam, Shiitake houby 135,-

TĚSTOVINY
250g Carbonara – linguine, pancetta, šalotka,
česnek, žloutek, parmazánový chips 165,250g Patátové noky s lososem, limetkou,
cuketou, tomatovou pěnou
185,-

SALÁTY
200g Caesar salát s ančovičkami, bylinkovými
krutony, parmazán
135,- 80g Kuřecí maso
55,- 100g Pancetta
45,250g Mix listových salátů s cherry rajčaty,
koprový dip, kachní pršut, popcorn
165,-

DESERTY
Crème brûlée s drobenkou

75,-

Čokoládový fondán s naší zmrzlinou

85,-

Patátové noky s jahodovým mousse a limetkou
85,1 kopeček naší zmrzliny
30,-

