
Předkrmy 150 g:

Roastbeef z roštěnce 225 Kč 
nakládaný květák, kapary, créme fraiche,
parmazán (7,10)         

Topinka s kuřecími nudličkami   165 Kč
hlíva ústřičná, rajčata, chilli, bylinky (1)   

Kachní paštika 158 Kč
s marinovanou červenou řepou, balsamico,
opečený chléb (1,7)   
     
Marinovaný losos s bílou čekankou 218 Kč
křenová smetana, řeřicha (4,7)  
    
Grilovaný camembert 188 Kč
višňové chutney, sultánky, salátové listy,
vlašské ořechy (7,8) 

polévky 0,3l/79 kč

Fazolová polévka se zeleninou, rajčata, špenát

Krémová česneková polévka
bylinkovo–chilli posypka (1,7)

Polévka dle denní nabídky

hlavní jídla

200 g Hovězí striploin steak 428 Kč
s restovanými čerstvými houbami,
rozmarýnovo-pepřová omáčka (7) 
   
150 g Hovězí líčka na pivě 268 Kč
a kořenové zelenině, grilované krémové
žampióny (1,7,8)      

200 g Steak z vepřové kotlety 268 Kč
se strakatými fazolemi, křupavá slanina,
estragonovo-chlebová salsa (1,7)         

350 g Pečená vepřová žebra 258 Kč
s pikantní švestkovo-vinnou omáčkou,
fenyklový salát  

150 g Vepřové dušené maso 248 Kč
s kysaným zelím uzená klobása, bílé víno,
sušené švestky, lesní houby       

300 g Pečená kuřecí křídla 238 Kč
s paprikovo-máslovou omáčkou,
čerstvá zelenina (7) 

saláty

Salát s kozím sýrem 228 Kč
cizrna, marinovaná červená řepa s červenou cibulí (7)

Salát s lososem 258 Kč
avokádo, rajčata, olivy, salátová okurka,
zálivka vinaigrette (4)

Salát s opečeným květákem 188 Kč
černá čočka, kešu oříšky,
citrónovo-olivový dresink (8)

MENU



MENU
Vegi

200 g Karbanátky s červenou řepou 248 Kč
a sýrem Feta, salát se sušenými rajčaty a ořechy,
tahini dresing (7,11) 

ryba dle denní nabídky
                    

Přílohy 200 g/68 Kč

Pečené brambory s olivovým olejem,
rozmarýn, česnek   

Šťouchané brambory na cibulce (7)   
    
Restovaná sezónní zelenina s bylinkami,
česnek, olivový olej  

Listové saláty se sezónní zeleninou,
zálivka vinaigrette  

Dezerty 150 g/98 Kč

Créme brulée se sezónním ovocem (3,7)

Čokoládový krémový koláč se šlehačkou (1,3,7)

Mascarpone krém s ořechy
a javorovým sirupem (7,8) 

Dětská jídla 148 kč

100 g Grilovaný vepřový plátek
s přírodní omáčkou, pečené brambory (7) 

100 g Soté z kuřecího masa a zeleniny
šťouchané brambory (7)         
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Přejeme vám dobrou chuť!


