
 

 

Jídelní lístek 

Polévky: 

1. Dle denní nabídky          59,-Kč 

Speciality: 
2. 180g Vepřová panenka s hříbkovou omáčkou, šťouchaný brambor   225,-Kč 

3. 180g Vepřová panenka na špejli, hranolky, česneková majonéza   225,-Kč 

4. 600g Pomalu pečená marinovaná masitá vepřová žebra s medovo-švestkovou  

omáčkou s kolečky čerstvé cibule a křupavým chlebem    225,-Kč 

5. 180g Hovězí líčka na červeném víně s bramborovou kaší a opečenou zeleninou 199,-Kč 

6. 180g  Jelení řezy se šťouchaným bramborem, sázeným vejcem a bylinkovým  

máslem           252,-Kč 

7. 180g Burger z divočáka s nakládanou zeleninou, jalovcovou majonézou, BBQ  

omáčkou a hranolky         215,-Kč 

Hlavní chody: 

8. 150-180g  Kuřecí prso s hříbkovou omáčkou, šťouchaný brambor    189,-Kč 
9. 150-180g  Smažené kuřecí prso plněné slaninou a sýrem, bramborová kaše  189,-Kč 
10. 150-180g  Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší a okurkou    179,-Kč 
11. 150-180g  Přírodní kuřecí steak, hranolky, tatarská omáčka     179,-Kč 
12. 300g  Steak z vepřové krkovice s česnekovou omáčkou a hranolky   225,-Kč 
13. 180g Smažená vepřová krkovice s bramborovou kaší a okurkou   169,-Kč 
14. 150g Náš bramborák na sádle s uzeným bokem a se zelím    149,-Kč 
15. 350g Halušky se zelím a uzeným bokem       149,-Kč 

Bezmasá jídla  

16. 150g  Smažený sýr s naší tatarskou omáčkou a steakovými hranolky   169,-Kč 

17. 1ks Grilovaný hermelín s brusinkami, hranolky a trhaným salátem   159,-Kč 

18. 2ks Aljašská treska v celozrnném obalu, bramborová kaše    149,-Kč 

19. 180g Fish and chips          149,-Kč 
 

 

Dezerty: 

20. 1ks  Vafle s perníkovou omáčkou, švestkami a šlehačkou    89,-Kč 

21. 1ks Palačinka s naší meruňkovou marmeládou a šlehačkou     65,-Kč 



Nabídka rychlých jídel ven: 

0,4l  Polévky dle denní nabídky      59,-Kč 

150g  Hovězí burger se zeleninou a sýrem   v naší bulce  130,-Kč 

• BBQ omáčka     

• kečup + hořčice 

• Mississippi omáčka 

• Tatarská omáčka 
 

250g  Hranolky s tatarskou omáčkou nebo kečupem   55,-Kč 

200g  Smažené bramborové chipsy s BBQ  nebo tatarkou  85,-Kč 

180g  Smažené cibulové kroužky      85,-Kč 

180g  Smažený mix sýrů (eidam, hermelín, tvarůžek,mozzarella) ,   125,-Kč 

tatarská omáčka 

150g  Smažený sýr v housce       89,-Kč 

1ks  Langoš s česnekem, sýrem a kečupem    59,-Kč 

1ks  Grilovaná klobása, hořčice, chléb     89,-Kč 

2ks  Párky na tácku, chléb       55,-Kč 

1ks  Párek v rohlíku        30,-Kč 

1ks  Nakládaný hermelín, pečivo      70,-Kč 

1ks  Domácí utopenec, pečivo       37,-Kč 

 

 

 

 

 


