Polévky
0,33l Slepičí vývar s masem, nudlemi, játrovými knedlíčky
a zeleninou (A:1,3,7,9)
42,0,33l Česneková polévka se šunkou, sýrem, vejcem a krutony
(A:1,3,7,9)

42,

0,33l Pikantní dršťková polévka s dřevorubeckým chlebem
(A:1,3,7,9)

45,-

0,33l Kulajda se smetanou, krémovým žampionem,
se ztraceným vejcem (A:1,3,7,9)

45,-

Saláty
300g Míchaný zeleninový a listový salát ochucený bazalkovým
pestem, podávaný s kuřecími nugetkami obalovanými
v kukuřičkých, lupínkách přelité česnekovým dresingem,
bagetka (A:1,3,7)
142,300g Caesar salát -římský salát s kuřecím masem promíchaný s
dresinkem, parmazán, krutony (A:1,3,7)
139,-

Hlavní jídla
200g Smažená kuřecí prsa v bramborákovém těstě (A:1,3,7,) 139,200g Smažený kuřecí řízek zdobený citrónem (A:1,3,7)

116,-

200g Křupavá kuřecí prsa smažená v Cornflakesích (A:1,3,7,) 119,200g Smažená kuřecí prsa plněná šunkou a hermelínem

126,-

200g Kuřecí prso s grilovanou zeleninou, (A:1,5,7,9)

159,-

200g Masová směs v bramboráku

145,-

(A:1,3,7,9)

300g Špagety s kousky kuřecího masa, listového špenátu,
smetanou, zdobené parmazánem (A:1,3,7,9)
121,200g Steak z kotlety zapečený s čedarem, anglickou slaninou a
cibulí, (A:1,7,9)
149,300g Vepřová krkovička Sous Vide s restovanými krémovými
žampiony a petrželkou (A:1,7,9,12)
156,200g Smažená vepřová játra, zeleninová obloha (A:1,3,7,9)

119,-

160g Losos podávaný s grilovanou zeleninou

188,-

(A:1,3,7,)

Speciality kuchyně
300g Formanská krkovice Sous Vide se slaninou a fazolkami,
restované brambory (A:1,7,9)

179,-

200g Hovězí hamburger s cibulkou, slaninou, sýrem, hranolky,
chilli omáčka (A:1,3,5,7,9,12)

156,-

250g Smažený vepřový řízek XXL, restované brambory na másle
(A:1,3,5,7,9)

148,-

250g Přírodní vepřová játra s pečenou slaninou, restované brambory
na másle
(A:1,3,7,9)
148,200g Vepřová panenka s houbovým ragú (A:1,7,9,12)

179,-

200g Hovězí Rib eye steak s cibulovou krustou, (A:1,3,7,9)

199,-

200g Hovězí Rib eye steak s koňakovo-smetanovou omáčkou se
zeleným pepřem , (A:1,3,7,9,12)

150g Tatarský biftek, 6ks topinky (A:1,3,7,9)

209,-

188,-

Klasika české kuchyně
200g Kachní prso Sous Vide, bramborová kaše (A:1,7,9)

149,-

150g Svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinkový terč (A:1,3,7,9)
119,150g Hovězí guláš z kližky, houskový knedlík, cibulka, beraní roh
(A:1,3,7,9,12)

119,-

300g Masitá vepřová žebra Sous Vide, přelitá BBQ omáčkou,
Hořčice, křen, chléb (A:1,3,7,9,12)

149,-

Bezmasé pokrmy
100g Smažený eidam

(A:1,3,7,)

89,-

100g Smažené tvarůžky

(A:1,3,7,)

96,-

100g Smažený hermelín

(A:1,3,7,)

92,-

Dětská jídla
75g Smažené kuřecí nugetky, bramborová kaše,

(A:1,3,7)

85,-

50g Smažený sýr, hranolky, tatarka

(A:1,3,7,9)

85,-

75g Svíčková na smetaně, 3ks knedlík

(A:1,3,7,9)

85,-

Dezert
1ks Palačinka přelitá horkým ovocem, zmrzlinou a šlehačkou
(A:1,3,7,9)
56,-

