Polévky
Bramboračka se směsí hub
Denní polévka

59,- Kč
59, -Kč

Předkrmy
Domácí paštika z drůbežích jater
98,- Kč
Toust s roastbeefem a rukolou s kaparovým přelivem
119,- Kč
Grilovaný hermelín s pikantní cibulovo-česnekovou marinádou 109,- Kč

Hlavní jídla
Losos s grilovanou sezonní zeleninou

259,- Kč

Candát a bramborové noky s bazalkovým pestem

269,- Kč

Ceasar salát s kuřecím masem

169,- Kč

Salát z červené řepy a zapečeným kozím sýrem

159-, Kč

Tagliatelle s bazalkovým pestem
se sušenými rajčaty a parmazánem

159,- Kč

Telecí ragú s houbami ze šumavských lesů
a šťouchanými bramborami

198,- Kč

Pečená kachna s červeným zelím s jablky
a bramborovými knedlíky

229,- Kč

Králičí stehno s listovým špenátem a šťouchanými bramborami

209,- Kč

Vepřová panenka s pepřovou omáčkou
a opečenými bramborami ve slupce

249,- Kč

Řízečky z vepřové panenky a letním bramborovým salátem

209,- Kč

Kuřecí řízek se šťouchanými bramborami a brusinkami

189,- Kč

Kuře supreme s houbovým ragú a bramborovými noky

209,- Kč

Smažený sýr s hranolky a domácí tatarskou omáčkou

189,- Kč

Staročeská svíčková na smetaně
s houskovými knedlíky a brusinkami

198,- Kč

Roastbeef s hranolky a domácí tatarskou omáčkou

279,- Kč

Restované nudličky ze svíčkové s cibulí a česnekem a hranolky

269,- Kč

200g Steak z pravé svíčkové
s restovanou kořenovou zeleninou na másle
a pepřovou omáčkou

398,- Kč

Domácí kynuté knedlíky s borůvkovou omáčkou,
tvarohem a cukrem

169,- Kč

Dezerty
Domácí lívance se zakysanou smetanou a borůvkovým přelivem
Palačinky s cukrem nebo s marmeládou nebo s nutelou
Domácí dezerty dle denní nabídky
Sýrový talíř –
variace českých sýrů podávané s medem, olivami a ořechy
Zmrzlina
Kokosová zmrzlina podávaná v kokosovém ořechu
Banánová miska s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou
Dětský pohár
Přílohy
Malý zeleninový salát
Vařené brambory, šťouchané brambory, opečené brambory,
bramborové noky, hranolky
Houskové knedlíky, bramborové knedlíky
Pečivo
Topinky s česnekem
Brusinky
Domácí tatarská omáčka, kečup, majonéza
Omáčka k masu
Poloviční porce rádi připravíme za 70% z celkové ceny.
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.
Jídelní lístek je platný od 01.06.2018

Heslo na wi-fi: internetfree

89,- Kč
79,- Kč

139,- Kč
89,- Kč
89,- Kč
89, -Kč

79, -Kč
39,- Kč
39,- Kč
19, -Kč
29, -Kč
39, -Kč
19,- Kč
49, -Kč

