
 

 
 
 
 
 

 

Chuťovky k pivu či vínu 
Křupavé bramborové chipsy – teplé, solené       85 Kč /100g 
Dresinky k chipsům viz. omáčky         18 Kč /30g 

Cheddarové bramborové hranolky se slupkou, chilli paprička, petrželka *7   99 Kč /150g 

Pečený vepřový bok na černém pivu, hořčice, křeník, zelný salát,                                       

chléb 2ks *1,7,9,10          149 Kč /200g 

Tatarský biftek z hovězí svíčkové tradičně zamíchaný,  

topinky s česnekem 3 ks *1,3,9,10,13                  279 Kč /100g 
 

 

 

Polévka a hlavní chody  
Valašská kyselice se smetanou, uzeným masem, hřiby a bramborami *1,7,9    69 Kč /0.27l 
 
Vepřový bok pomalu pečený na černém pivu a medu, šťouchané brambory  
s cibulkou a pažitkou, zelný salát *1,7,9      189 Kč /200g 
 
Hovězí „Lázeňský“ guláš ze zadního masa na plzeňském pivě, naše  
žemlové knedlíky, cibule *1,3,7,9 (Guláš s chlebem 2ks = 180 Kč)  219 Kč /150g 
 
Tagliatelle s kuřecím masem a houbovou smetanovou omáčkou,                                                 
parmazán *1,3,7,9          259 Kč /120g 
 
Vepřová panenka na grilu, bramborové noky se smetanovým špenátem  
s cibulkou, česnekem a slaninou, cibulová sláma *1,3,7,9   289 Kč /140g 
 
Losos pečený s medovo-ořechovou krustou, ratatouille zelenina s rajčaty a 
bylinkami, pečený citrón *4,5,7,8,9       359 Kč /130g 
 
Hovězí burger v briošce, BBQ dresink, anglická slanina, čedar,  
rajče, cibulová marmeláda, salát, nakládaný okurek *1,3,7,8,9,10,12  229 Kč /150g 
 

Marinovaný steak z vepřové krkovice na grilu, fazolové lusky s cibulkou, 
česnekem a anglickou slaninou, demi-glace *1,9,10,12    205 Kč /200g 
 
 
 



 

Hlavní chody  
Kuřecí prso s grilovanou zeleninou a bylinkami na olivovém oleji,  
demi-glace *1,7,8,9,12         190 Kč /150g 
 
Smažené medailonky z vepřové panenky v trojobalu,  
zelný salát, citrón *1,3,6,7,8         179 Kč /120g 
 
Smažené sýrové „DUO“ (eidam a hermelín), salát s cherry rajčaty a 

balzamikem *1,3,6,7,8,11        175 Kč /110g 

 

Kuřecí smažené stripsy obalené v kukuřičné strouhance,  
salát s cherry rajčaty a balzamikem *1,3,6,7,8     160 Kč /120g 
 
 

 

Těstoviny, rizoto a saláty  
            Krémové těstoviny s dýňovou omáčkou, sušená rajčata, cibule, česnek,                                    

řapíkatý celer, chilli paprička, petrželka, pesto, parmazán *1,3,7,8,9  239 Kč /330g 

 

Italské houbové rizoto se smetanou, lanýžovým olejem, šalotkou,                                       

petrželkou a parmazánem *7,9       229 Kč /380g 

 

Listový salát s jablky, sušenými rajčaty, řapíkatým celerem, mrkví a                              

sýrovými kuličkami, jogurtový dresink, křupavé tousty 2 ks *1,3,5,7,8,9 195 Kč /260g 

 
Římský salát „Caesar“ s ančovičkovým dresinkem, sýr parmazán, 
křupavé tousty 2 ks *1,3,4,7,8,10       165 Kč /190g 
 

K těstovinám, rizotu a salátům si můžete přiobjednat:  
Opečené plátky anglické slaniny         40 Kč /60g 
Grilované kuřecí nudličky *9         50 Kč /60g 
Grilované plátky z vepřové panenky *9        60 Kč /60g 
Grilované kousky z lososa *4,9         85 Kč /60g 
 
 
 

Dětské menu (je určeno k výběru pouze pro děti) 

Smažený mini sýr (eidam), bram. hranolky, kečup *1,3,6,7,8   135 Kč /60g 
 

Kuřecí přírodní plátek, šťáva, bramborové pyré, kompot *1,7,8,9  130 Kč /60g 

Kuřecí přírodní plátek, bram. hranolky, kečup *1,7,8,9    130 Kč /60g 

Smažené kuřecí nudličky, bramborové pyré, kompot *1,3,6,7,8   130 Kč /60g 

Smažené kuřecí nudličky, bram. hranolky, kečup *1,3,6,7,8   135 Kč /60g 

Velká porce smažených bramborových hranolek – solené     85 Kč /200g 



 

Přílohy k hlavním chodům 
Domácí smažené brambory grenaille ve slupce, kořeněné *9,10  69 Kč /200g 

Smažené bramborové hranolky        60 Kč /170g 

Šťouchané brambory s máslem, cibulkou a pažitkou *1,7    49 Kč /200g 

Vařené brambory s máslem a pažitkou *7      45 Kč /200g  

Grilovaná zelenina s bylinkami *7,8,9      69 Kč /180g 

 
 
 

Omáčky a doplňky k hlavním chodům 

Tatarská omáčka *3,7,10        18 Kč /30g  

Kečup jemný          18 Kč /30g 

FRENCH rajčatovo-hořčicový sladký dresink *3,7,10    18 Kč /30g 

BBQ dresink (barbecue) *3,7,10       18 Kč /30g 

Cheddarový (sýrový) dip *7        18 Kč /30g 

 

Topinka s česnekem (pouze k tataráku) *1      12 Kč /ks 

Toustový chléb (opečený) *1         8 Kč /ks 

Chléb *1            6 Kč /ks 

 

Menu BOX (Krabička na jídlo s sebou)       15 Kč /ks 

Polévková miska s víčkem (Polévka s sebou)     10 Kč /ks 

 
• Přílohy, omáčky a doplňky jdou objednat jen k hlavním jídlům, nelze je objednat samostatně. 

 
 
 

Dezerty 
Malinový sorbet, čokoládové sušenky s ořechy, malinové coulis, šlehačka,  

čokoládový topping *1,3,6,7,8       99 Kč /porce 

 

Domácí citrónová palačinka s marmeládou a horkými malinami, 

šlehačka, cukr, čokoládový topping *1,3,6,7     99 Kč /porce 

      
 
 

Tato jídla si můžete objednat PO – SO od 11:00 do 20:45 hod. a v NE od 11:00 do 19:45 hod. 
• Doba přípravy jídla může trvat 20 – 30 min. 

• Váha masa a bezmasých hlavních surovin je uvedena před tepelnou úpravou. 

• Poloviční porce jídel nepodáváme. 

• Všechny ceny jsou uvedeny včetně zákonné sazby DPH. 

• Jídelní lístek je platný od 4. 3. 2023 
 
 



 
     PIZZA  32cm 

 

 
Šunková pizza 

rajčatový základ s kořením a bylinkami, sýr, šunka, brokolice, černé olivy *1,7  
185 Kč /550g 

 
 

Pikantní pizza 
rajčatový základ s kořením a bylinkami, sýr, anglická slanina, cibule, feferonky *1,7  

185 Kč /570g 
 
 

Hanácká pizza 
rajčatový základ s kořením a bylinkami, sýr, tvarůžky, polosuchý salám, klobása, beraní rohy *1,7  

185 Kč /540g 
 
 

Sýrová pizza 
rajčatový základ s kořením a bylinkami, kombinace sýrů *1,7  

185 Kč /550g 
 
 

Krabice na pizzu (s sebou) 
15 Kč /ks 

 
 
 

Pizzu si můžete objednat PO – SO od 11:00 do 20:45 hod. a v NE od 11:00 do 19:45 hod. 

• Suroviny na pizze nelze nijak upravovat! 

• Pizza je rozpékaná ze zmrazeného polotovaru, 100% ruční práce, český výrobek. 

• Doba přípravy pizzy může trvat 15 – 20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seznam alergenů: *Za hvězdičkou jsou uvedena čísla alergenů obsažených v pokrmech. 
1. Obiloviny obsahující lepek, 2. Korýši a výrobky z nich, 3. Vejce a výrobky z nich, 4. Ryby a výrobky 
z nich, 5. Jádra podzemnice olejné (arašídy), 6. Sójové boby a výrobky z nich, 7. Mléko a výrobky 
z něj (včetně laktózy), 8. Skořápkové plody, 9. Celer a výrobky z něj, 10. Hořčice a výrobky z ní,  
11. Sezamová semena a výrobky z nich, 12. Oxid siřičitý a siřičitany, 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky 
z něj, 14. Měkkýši a výrobky z nich. 
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