Aktuální nabídka pokrmů
Předkrmy
50 g
60 g

Uzený losos plněný koprovým mascarpone, lístky salátu ochucené bazalkovým pestem,
pečivo (1.1,3,4,7)
Marinované plátky řepy s kozím sýrem a pistáciovými oříšky, pečivo (1.1,3,7,8.7)

145,125,-

Polévky
0,3l

Drůbeží vývar s játrovými knedlíčky, masem a domácími nudlemi (1.1,3,9)

55,-

0,3l

Polévka dle denní nabídky (alergeny na vyžádání u obsluhy)

40,-

Hlavní nabídka
250 g Flank steak podávaný s fazolovými lusky se slaninou a pepřovou omáčkou
(7,9)

295,-

200 g Pomalu tažená hovězí kližka servírovaná s škvarkovými plackami, smetanovým
špenátem, silnou cibulovou omáčkou a vídeňskou cibulkou (1.1,7)

285,-

200 g Hovězí líčka na červeném víně, podávaná s restovanou kořenovou zeleninou
a bramborovou kaší (7,9)

285,-

200 g Burger z vyzrálého hovězího masa Chuck roll se slaninou, čedarem a barbecue omáčkou
podávaný s batátovými hranolkami a tatarskou omáčkou (1.1,3,7,9,11)
275,300 g Vepřový kotlet se šťouchanými brambory, fazolovými lusky se slaninou
a pepřovou omáčkou (7,9)

295,-

200 g Na sádle smažená vepřová krkovička podávaná s lehkým bramborovým salátem (1.1,3,7,10) 200,200 g Vepřový bok sous-vide podávaný s hruškovým chutney a
bramborovo-hořčičnou kaší (1,7,9,10)

240,-

200 g Kuřecí prsíčko Supreme podávané s pyré ze žluté karotky a smetanovým
černým kořenem na tymiánu (7)

245,-

200 g Restovaná telecí játra s opečeným bramborem, vídeňskou cibulí
a tatarskou omáčkou (1.1,3,7)

185,-

300 g Filátka ze pstruha podávaná se šafránovým rizotem s hlívou ústřičnou a cuketou,
přelitá petrželovou omáčkou (4,7)

335,-

300 g Šafránové rizoto z rýže Arborio s hlívou ústřičnou, cuketou a parmezánem (7)

175,-

Saláty
300 g Ceasar salát s česnekovými krutony, kuřecími prsíčky, vypečenou slaninou a
hoblinami parmezánu (1.1,3,4,7,10)

195,-

300 g Listy salátu s gratinovaným kozím sýrem, citrusovými segmenty
a vlašskými ořechy (7,8.3)

195,-

Dětská jídla
100 g Kuřecí řízek s bramborovou kaší (1.1, 3, 7)
200 g Hranolky s kečupem nebo tatarkou (3)
150 g Bramborové taštičky plněné povidly, sypané strouhaným perníkem
a přelité přepuštěným máslem (1.1, 3, 7)

120,50,120,-

K pivu a vínu
100 g Nakládaný hermelín podávaný s brusinkami, pečivo (1.1,3,7)

70,-

150 g Tlačenka s octem a cibulí, chléb (1.1,3,7,9)

70,-

80 g

65,-

Pražené mandle (8.1)

Dezerty
1 ks Vanilkové Creme Brulée s limetovým sorbetem (3,7)

125,-

1 ks Tiramisu (1.1,3,7)

115,-

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehanou smetanou (7)

75,-

