Jídelní lístek

Polévky:
1. 0,25l Masový vývar s kořenovou zeleninou, játrovými knedlíčky a nudlemi

45,-Kč

2. 0,25l Polévka dle denní nabídky

35,-Kč

Tradiční kuchyně:
3. 1ks

Pečené kachní stehno se zelím, jemným knedlíkem a smaženou
cibulkou

239,-Kč

4. 600g Pomalu pečená marinovaná masitá vepřová žebra s medovo-švestkovou
omáčkou s kolečky čerstvé cibule a chlebem

229,-Kč

5. 180g Hovězí líčka na červeném víně s bramborovou kaší a
opečenou zeleninou

199,-Kč

6. 150g Uzený bok z komína se zelím a našimi bramboráčky

169,-Kč

7. 180g Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší, citrónem a okurkou

179,-Kč

8. 180g Smažená vepřová krkovice s bramborovou kaší, citrónem a okurkou

179,-Kč

9. 1ks

239,-Kč

Pečené vepřové koleno s hořčicí, křenem, okurkou, chléb

Speciality:
16. 200g Steak z jelení kýty s fazolovými lusky se slaninou, česnekem a

omáčkou demi-glace, pečené brambory ve slupce
17. 300g Steak z vepřové krkovice s česnekovou omáčkou a hranolky
18. 150-180g Kuřecí prso s brambory pečenými ve slupce a grilovanou zeleninou

239,-Kč
199,-Kč
189,-Kč

Naše speciality připravujeme s co největší péčí, proto se může stát, že doba čekání překročí
obvyklých 35 minut

Burgery:
19. 150g Hovězí burger se zeleninou, chedarem a dipem, hranolky

179,-Kč

20. 180g Kuřecí burger s hranolky

(grilovaná kuřecí prsa, zelenina, čedar, bylinková zakysaná smetana)

195,-Kč

Bezmasá jídla:
21. 150g Smažený sýr s naší tatarskou omáčkou a hranolky

139,-Kč

22. 1ks

139,-Kč

Grilovaný hermelín s brusinkami, hranolky a trhaným salátem

Saláty:
23. 400g Caesar salát s kuřecím prsem, parmazánem a máslovými krutony

179,-Kč

Dezerty:
24. 1ks

Vafle se švestkami a omáčkou ze zakysané smetany

79,-Kč

25. 2ks

Palačinka s jahodovou marmeládou a šlehačkou

59,-Kč

Něco malého k pivu a vínu:
26. 1ks

Pikantní nakládaný hermelín

75,-Kč

27. 2 ks

Naši utopenci s feferony

60,-Kč

28. 100g Teplý uzený bok z komína s hořčicí, křenem a chléb

115,-Kč

29. 200g Teplé slané bramborové chipsy s omáčkou

(sweet-chilli, BBQ, tatarskou)

85,-Kč

30. 200g Smažený mix sýrů (tvarůžek, hermelín, mozzarella, eidam) s naší

tatarskou omáčkou

125,-Kč

Vážení hosté, poslední objednávky jídel přijímáme 75min před koncem otvírací doby.
Děkujeme za pochopení

