jídelní lístek
U nás jste vždy vítáni!

PŘEDKRMY

ZOBKY K PIVU

80g Hovězí tatarský biftek, 5 ks topinky, česnek
(1,3,10)
165,-

600g Kuřecí křídla BBQ se zázvorem, domácí chléb,
bylinkový dip (1,3,7,10)
145,-

100g Trhané vepřové maso ve vlastní šťávě, domácí
chléb, jarní cibulka (1)
89,-

500g Naše pečená vepřová žebra, kozí rohy,
čerstvý domácí chléb, křen, hořčice (1,10)

80g Tatarák z lososa, opečený toust (1,3,4,7)

145,-

POLÉVKY

225,-

100g Naše chipsy s dipem z pečeného česneku (3,7)
55,-

ČERSTVÉ RYBY

0,33l Hovězí vývar, játrové knedlíčky, zelenina,
nudle (1,3,9)

45,-

250g Pstruh z naší sádky na bylinkách, grilovaná
zelenina (4,7)

0,33l Dýňový krém s kokosovým mlékem,
dýňová semínka (7)

59,-

250g Pstruh z naší sádky na kmínovém másle,
bramborová máslová kaše (4,7)

0,33l Česnečka, sýr, vejce, šunka, krutony (1,3,7,9)
45,0,33 l polévka dle denní nabídky (1,3,7,9)

35,-

Každý pstruh
Za každých dalších 10g příplatek
150g Steak z lososa, grilovaná zelenina,
bylinkové máslo (4,7)

HLAVNÍ CHODY
150g Kančí kýta se šípkovou omáčkou, houskový
knedlík (1,3,7,9)
199,150g Burger s trhaným hovězím masem, dip z
pečeného česneku, listový salát, rajče, okurka, cheddar,
domácí cibulové kroužky (1,3,7,10)
175,200g Lisovaný bůček, restované zelí s jablky, houskový
knedlík, vídeňská cibulka (1,3,7)
175,180g Vepřová panenka v pancettě na restovaných
liškách, demi glace (7,9)
255,-

175,8,-

265,-

130g Filet ze pstruha z naší sádky, máslový kuskus,
rybí omáčka (stálá víkendová nabídka) (1,4,7) 245,-

NAŠE TĚSTOVINY
250g Tagliatelle Aglio Olio Peperoncino
olivový olej, feferonka, česnek, parmazán
(1,3,7)

175,-

250g Tagliatelle Carbonara
žloutky, pancetta, parmazán (1,3,7)

175,-

250g Tagliatelle s bylinkovým pestem, mozzarellou
a cherry rajčaty (1,3,7,8)
175,-

300g Kachní stehno, restované zelí s jablky,
bramborový knedlík (1,3)

215,-

250g Krémové houbové rizoto, parmezán (7,9)

185,-

STEAKY

DOPORUČENÍ ŠÉFKUCHAŘE

200g Hovězí steak z pravé svíčkové s kukuřičným
klasem, máslový demi glace (7,9)
345,-

250g Steak z krkovice, opékaný bylinkový brambor,
omáčka z červené cibule (9)
185,-

150g Kuřecí steak na grilované zelenině a bylinkách,
demi glace (7,9)
169,-

150g Smažený telecí řízek, máslová bramborová kaše,
okurka (1,3,7)
189,-

200g Steak dle aktuální nabídky (7,9)

200g Španělský ptáček s chorizem, nakládané
okurčičky, cibule, vejce na hniličku, rýže (1,3)

265,-

SALÁTY
199,-

280g Caesar salát, krutony, parmazán, kuřecí maso
(1,3,4,7)
185,250g Salát s červenou řepou s bylinkovým dipem,
gratinovaný kozí sýr, opékaný toust (1,3,7,8,10) 185,-

DĚTSKÁ JÍDLA
70g Smažený sýr, hranolky, tatarka (1,3,7)

SEZNAM ALERGENŮ
115,-

100g Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, kečup
(1,3,7)
135,-

(dle vyhlášky č.113/2005 Sb., o způsobu označování
potravin a tabákových výrobků)

200g Domácí tvarohové šišky s mákem a ovocným
přelivem (1,3,7)
110,-

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

PŘÍLOHY

2. korýši a výrobky z nich

200g Hranolky (super chrunch)

45,-

200g Máslová bramborová kaše (7)

40,-

200g Opékaný bylinkový brambor

45,-

200g Grilovaná zelenina (7)

55,-

180g Bramborový knedlík (1,3)

25,-

180g Houskový knedlík (1,3,7)

25,-

200g Gratinovaná bramborová kaše cheddarem
(7)
45,2 krajíce topinky (1,3,7)

15,-

DIPY A OMÁČKY
60g Naše tatarka (3,7,10)

25,-

60g Dip z pečeného česneku (3,7,10)

30,-

60g Kečup

20,-

60g Demi glace (9)

40,-

60g Omáčka z červené cibule s bylinkami (9)

40,-

3. vejce a výrobky z nich
4. ryby a výrobky z nich
5. jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky
z nich
6. sójové boby (sója) a výrobky z nich
7. mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)
8. suché skořápkové plody, tj. mandle, lískové
ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové
ořechy, para ořechy, pistácie, ořechy
makadamie a queensland a výrobky z nich
9. celer a výrobky z něj
10. hořčice a výrobky z ní

DEZERTY
Mrkvový dort (1,3,7)
Náš čokoládový fondán s naší zmrzlinou na
čokoládové hlíně (1,3,7,8)

11. sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
70,85,-

12. oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších
než 10mg/kg nebo 10mg/l

200g Domácí tvarohové šišky s mákem a ovocným
přelivem (1,3,7)
110,-

13. vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

1 kopeček naší zmrzliny (3,7)

14. měkkýši a výrobky z nich

25,-

