
 

 

Jídelní lístek 

 

Předkrmy: 
1. 100g Jelení paštika s brusinkami, jarní cibulkou a opečeným toastem  129,-Kč 

2.  80g Grilovaný kozí sýr s marinovanou červenou řepou, salátem z polníčku  129,-Kč 

a slunečnicovými semínky 

Polévky: 
3. 0,25l Masový vývar s kořenovou zeleninou, játrovými knedlíčky a nudlemi  65,-Kč 

4. 0,25l Česnečka s uzeným masem a olomouckým tvarůžkem nebo eidamem,  

chlebové krutony          65,-Kč 

5. 0,25l Polévka dle denní nabídky        55,-Kč 

Tradiční kuchyně: 
6. 600g Pomalu pečená marinovaná masitá vepřová žebra z bůčku s     

  medovo-švestkovou omáčkou s kolečky čerstvé cibule a chlebem  259,-Kč 

7. 150g Pečená vepřová líčka na červeném víně s bramborovou kaší  

a opékanou zeleninou         239,-Kč 

8. 300g Vepřová kotleta s pečenými kořeněnými brambory, pečenou paprikou  

  a tatarskou omáčkou         249,-Kč 

9. 180g  Steak z jelení kýty s perníkovou omáčkou a bramborovými plackami  259,-Kč 

10. 150g Jelení kýta na smetaně s jemným knedlíkem a brusinkami   229,-Kč 

11. 180g Pečená krkovice z divočáka na česneku s jemným knedlíkem a zelím 249,-Kč 

12. 180g Uzené kachní prso se švestkovou omáčkou a bramborovými plackami 259,-Kč 

13. 180g  Kuřecí prso s houbovou omáčkou a širokými nudlemi    209,-Kč 

14. 150g Anglický roastbeef s pečenými brambory ve slupce a česnekovou  

majonézou           229,-Kč 

15. 180g Vepřová panenka na jehle s tatarskou omáčkou a pečenými kořeněnými 

brambory            259,-Kč 

16. 150g Uzený bůček s restovanými brambory ve slupce s cibulí a sázené vejce 199,-Kč 

17. 180g Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší, citrónem a okurkou  199,-Kč  

18. 180g Smažená vepřová krkovice s bramborovou kaší, citrónem a okurkou  199,-Kč 

19. 250g Jemně solený hovězí tatarák, 6ks topinek      290,-Kč 

 

Tatarský biftek je podáván v syrovém stavu, se syrovým žloutkem a dalším kořením 

k dochucení  

 

Změna přílohy k jídlům z tradiční kuchyně      15,-Kč

    



 

 

 

Speciality (jídla bez příloh): 

20. 300g  Steak z vepřové krkovice s česnekovou omáčkou     199,-Kč 

21. 150g Biftečky z vepřové panenky s houbovou omáčkou     229,-Kč 

22. 180g Kuřecí prso s restovanou dýní, česnekem, cibulí a slunečnicovými 

semínky a zakysanou smetanou       199,-Kč 

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

obvyklých 35 minut 

Přílohy: Hranolky, bramborová kaše, bramborové placky, pečené kořeněné  

brambory ve slupce, restovaná dýně s česnekem a cibulí, pečené papriky, 

široké nudle           69,-Kč 

 

Burgery: 
23. 180g Burger z divočáka se slaninou, nakládanou zeleninou a jalovcovou 

majonézou, hranolky          209,-Kč 

24. 180g  Hovězí burger s čedarem, karamelizovanou cibulí a hranolky    199,-Kč 

25. 150g Tortilla s anglickým roastbeefem, zelným salátem, dipem a hranolky  219,-Kč 

Bezmasá jídla:  
26. 150g  Smažený sýr s naší tatarskou omáčkou a hranolky    199,-Kč 

27. 1ks Grilovaný hermelín s brusinkami a hranolky     179,-Kč 

28. 350g Restovaná dýně s cibulí, česnekem, pečenými brambory a 

 zakysanou smetanou         169,-Kč 

29. 350g Široké nudle s houbovou omáčkou a parmazánem     169,-Kč 

30. 2ks Aljašská treska v celozrnném obalu s bramborovou kaší    179,-Kč 

Saláty: 

31. 400g  Míchaný zeleninový salát s kuřecím prsem, parmazánem a  

  máslovými krutony          199,-Kč 

32. 400g Míchaný zeleninový salát s grilovaným kozím sýrem, 

medovo-hořčičným dresinkem a brusinkami      189,-Kč 

33. 400g Míchaný zeleninový salát s uzeným kachním prsem,      

  medovo-hořčičným dresinkem a brusinkami      199,-Kč 

34. 200g Zelný salát           69,-Kč 

35. 200g Trhaný míchaný zeleninový salát       79,-Kč 

36. 200g Rajčatový salát          89,-Kč 

37. 200g Naše čalamáda          69,-Kč 



 

 

 

Pro naše malé strávníky do 12-ti let: 

38. 100g Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše      139,-Kč 

39. 100g  Kuřecí prsíčka, hranolky, tatarská omáčka nebo kečup    139,-Kč 

40. 100g Aljašská treska v celozrnném obalu, bramborová kaše    139,-Kč 

41. 75g  Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka nebo kečup    139,-Kč 

42. 200g Hranolky s kečupem          85,-Kč 

43. 200g Široké nudle s kečupem a sýrem       139,-Kč 

Poloviční porce účtujeme za 75% normální ceny 

Dezerty: 

44. 1ks Vafle s jablky se skořicí a šlehačkou      99,-Kč  

45. 1ks Palačinka s jahodovou marmeládou a vanilkovou omáčkou   79,-Kč 

46. 1ks Čokoládový fondán se švestkou omáčkou a šlehačkou         109,-Kč 

 

Něco malého k pivu a vínu: 

47. 1ks  Pikantní nakládaný hermelín        85,-Kč 

48. 100g Olomoucké tvarůžky s cibulí a olejem, náš chléb     85,-Kč 

49. 2 ks  Naši utopenci s feferony        75,-Kč 

50. 100g Teplý uzený bůček s hořčicí a křenem, náš chléb    119,-Kč 

51. 200g Teplé slané bramborové chipsy s omáčkou  

(sweet-chilli, BBQ, tatarskou)       119,-Kč 

 

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

Děkujeme za pochopení 

 

 

 

 

 

 

 

 


