Jídelní lístek
/Menu/

Předkrmy /Starters/:
100g

Domácí sulc z vepřového kolene, křenová hořčice,
pečivo

/1,3,10,12/

99,-

/ Pork aspic, horseradish mustard, bread/

70g

Paštika z husích jater, meruňky, šťovík, pečivo

109,-

/ Goose pate, apricot, sorrel, pastry/ /1,3,7,9,12/

80g

Grilovaný kravský sýr s toustem a salátkem s jahodami
a ořechy

/1,3,7,8/

139,-

/Grilled farmer cheese with toast and salad with strawberries and
nuts/

Polévky /Soups/ :
Dle denní nabídky
/ Soup of the day /

49,-

Hlavní chody / main courses/ :
350g

Konfitované kachní stehno, červené zelí s rozinkami,
houskový knedlík

219,-

/1,3,7,9,12/

/ Duck confit, red cabbage, dumplings/

200g

Pečený vepřový bok na tymiánu s bílým vínem, kapusta,
vařené brambory

189,-

/7,9,12/

/ Pork belly with cabbage potatoes /

200g

Dušený hovězí krk na červeném víně se sušeným ovocem
a bramborovou kaší

209,-

/7,9,12/

/ Beef neck on red wine, with dried fruit and mashed potatoes/

200g

Grilované kuřecí prso s restovanou zeleninou

/9,12/

199,-

/ Grilled chicken breast with roasted vegetables/

200g

Vepřová krkovice, žampiony, chilli, cibule
/Pork neck, mushrooms, chili, onion/

/9,12/

209,-

200g

Grilovaná vepřová panenka s nastavovanou kaší, hráškem
a mrkví na másle /7,9,12/

249,-

/ Grilled pork loin with mashed potatoes, peas and carrots in butter/

200g

Ryba dle denní nabídky, krupot s bylinkami

/4,9,12/

269,-

/ Fish of the day offer, groats with herbs/

200g

Smažený vepřový řízek z kotlety

149,-

/1,3,7/

/Fried pork/

150g

Smažený kuřecí řízek

129,-

/1,3,7/

/ Fried chicken schnitzel/

300g

Bramborové noky s žampiony a špenátem

/1,3,7/

169,-

/ Potato gnocchi with champignons and spinach/

100g

Smažený sýr /1,3,7/
/ Fried cheese/

99,-

Dětská jídla / Childrenś dishes/ :
75g

Přírodní kuřecí prsa, vařené brambory

99,-

/Roasted chicken breasts, boiled potatoes/

75g

Smažený kuřecí řízek, vařené brambory

/1,3,7/

99,-

/ Fried chicken schnitzel, boiled potatoes/

Saláty / salads/ :
200g

Caesar salát s krutony a parmezánem

1,3,7,10/

149,-

/ Caesar salad with croutons and parmesan cheese/

300g

Caesar salát s krutony, parmezánem a kuřecím masem
/Caesar salad with croutons, parmesan and chicken/

/1,3,7,10/

189,-

Dezerty

/ desserts /:

Makový štrůdl z taženého těsta se zmrzlinou
/ poppy seed strudel, ice cream/

Zmrzlina

89,-

/1,3,7/

18,-

/7/

/ice cream/

Přílohy /side dish/:
Smažené bramborové hranolky

40,-

/ French fries/

Vařené brambory

40,-

/Boiled potatoes/

Grilovaná sezonní zelenina

60,-

/ Grilled seasonal vegetables/

Tatarská omáčka /tartar sauce/

15,-

Kečup /ketchup/

15,-

Na alergeny v jídlech se informujte u obsluhy
Za poloviční porce účtujeme 70% ceny. Uvedené váhy jsou uváděny v syrovém stavu.
Dobrou chuť

