JÍDELNÍ LÍSTEK
Chuťovky k pivu či vínu
Křupavé bramborové chipsy s rajčatovým dresinkem *3,7,10

75,-Kč / 100g

Tatarský biftek z hovězí svíčkové tradičně zamíchaný, topinky s česnekem *1,3,9,10,13

199,-Kč / 100g

Polévka
Dle denní nabídky

42,-Kč / 0.22l

Hlavní jídla
Tradiční hovězí svíčková na smetaně protýkaná slaninou, žemlové knedlíky, brusinky *1,3,9,10,13

199,-Kč / 150g

Hovězí líčka tažená na červeném víně, bramborovo-dýňové pyré *7,8,9,12

199,-Kč / 150g

Grilované kuřecí prso plněné sušenými rajčaty, grilovaná zelenina s bramborami a pestem,
demi-glace *1,8,9,12

199,-Kč / 150g

Pečené filátko z lososovitého pstruha s teplým salátem z pečených brambor, hráškových lusků,
cibule, rajčat a oliv, hořčicové mayo, citrón *3,4,7,8,9,10

199,-Kč / 150g

Steak z vepřové krkovice na grilu, pepřová omáčka, smažené domácí bramborové řezy *1,7,9,10,12

189,-Kč / 200g

Pasta aglio e olio se slaninou, česnek, chilli paprička, olivy, rajče, petrželka, bazalkové pesto,
parmazán *1,3,7,8

189,-Kč / 300g

Americký hovězí burger v housce, rajčatový dresink, slanina, sýr cheddar, cibulová marmeláda,
salát, nakládaný okurek *1,3,7,9,10,11,12

169,-Kč /150g

Club sendvič s kuřecím masem, vejce, slanina, salát, rajče, okurka salátová, parmazán,
pikantní hořčicovo-papriková majonéza *1,3,7,8,9,10

149,-Kč / 100g

Smažené kuřecí řízečky v trojobalu, salát s balzamikem, šťouchané brambory s pažitkou *1,3,6,7,8

179,-Kč / 150g

Smažený sýr eidam, bramborové hranolky, salát s balzamikem, tatarská omáčka *1,3,6,7,8,10

169,-Kč / 120g

Římský salát „Caesar“ s ančovičkovým dresinkem, slaninová sláma, sýr parmazán,
křupavý toast *1,3,4,7,10

159,-Kč / 200g

Greek salát "Choriatiki", rajčata, papriky, okurky, olivy, listy římského salátu, šalotka,
zálivka (ocet balsamico, olivový olej, koření), sýr feta, křupavý toast *1,7,12

169,-Kč / 300g

K salátům nebo pastě si můžete přiobjednat: Grilované kuřecí kousky *9

49,-Kč / 60g

Dezerty
Malinový sorbet s čokoládovými cookies, topping, šlehačka *1,3,7,8

59,-Kč / ks

Citrónovo-maková palačinka s horkými malinami, šlehačka, čoko hoblinky *1,3,6,7

69,-Kč / ks

Přílohy, dresinky a doplňky
Vařené (šťouchané) brambory s máslem a pažitkou *7
Smažené bramborové hranolky
Zeleninová obloha
Grilovaná zelenina *9
Tatarská omáčka *3,7,10
Kečup jemný
Rajčatový dresink *3,7,10
Sweet & chilli dresink
Topinka s česnekem (pouze k tataráku) *1
Křupavý toast *1
Chléb *1
Pečivo *1

38,-Kč / 200g
45,-Kč / 180g
43,-Kč / 150g
49,-Kč / 150g
22,-Kč / 50g
22,-Kč / 50g
22,-Kč / 50g
22,-Kč / 50g
10,-Kč / ks
8,-Kč / ks
6,-Kč / ks
6,-Kč / ks

* 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.
Vaříme pro Vás:
Pondělí – Pátek 11:00 - 14:00 hod.
Sobota 11:00 - 16:00 hod.
Neděle 11:00 - 16:00 hod.
➢
➢

Pro rezervaci míst volejte 556 422 191
Váha masa je uvedena před tepelnou úpravou
➢

➢

Poloviční porce jídel nepodáváme

Všechny ceny jsou uvedeny včetně zákonné sazby DPH
➢

Jídelní lístek je platný od 5. 10. 2020

