
Denní polévky   79,- Kč
Tagessuppe
Soup

Kozí sýr s karamelizovanými jablky a salátkem 189,- Kč
Ziegenkäse mit karamellisierte Apfel und kleiner Salat
Goat cheese with small salad

Paštika z drůbežích jater s brusinkami
109,- Kč

Leberpastete mit Preiselbeeren
Liver pate

Filet z candáta pečený na másle s hráškovo-bramborovou kaší 298,- Kč
Zanderfilet mit Kartoffel-Erbsen Püree
Zander with potatoes-pea puree

Losos s grilovanou zeleninou 289,- Kč
Lachs mit gegrillte Gemüse
Salmon with grilled vegetable

Pečená kachna s červeným zelím a bramborovými knedlíky 289,- Kč
Knusprige Ente mit Rotkohl und Kartoffelknödel
Duck with red cabbage and potatoes dumplings

Kuřecí řízek s bramborovou kaší 229,- Kč
Hühnerschnitzel mit Kartoffelpüree
Chicken schnitzel with potatoes puree

Caesar salát se slaninou a kuřecím masem             198,- Kč 
Caesar Salat mit Hühnerfleisch und Speck
Caesar salad with chicken and bacon

Smažený sýr s hranolky a domácí tatarskou omáčkou 219,- Kč
Gebratener Käse mit Pommes Frites und Tartarsauce
Cheese schnitzel with French fries and tartar sauce

Domácí borůvkové knedlíky s tvarohem a cukrem 198,- Kč
Hausgemachte Germknödel mit Heidelbeeren, Quark und Zucker
Home made sweet dumplings with blueberries and cottage cheese



Sous-vide panenka s houbovou omáčkou a tarhoní 289,- Kč
Schweinefilet mit Pilzsauce und ei Gerste
Pork medallions with tiny paste and mushrooms

Steak z vepřové pečeně s pepřovou omáčkou a opečenými bramborami 269,- Kč
Schweinesteak mit Pfeffersauce und Brattkartoffeln
Pork steak with pepper sauce and baked potatoes

Pečené králičí stehno s listovým špenátem a šťouchanými bramborami 279,- Kč
Kaninchen mit Blattspinat und gestampften Kartoffeln
Rabit with spinatch and mashed potatoes

Staročeská svíčková na smetaně 249,- Kč
s houskovými knedlíky a brusinkami
Tschechischer Rindbraten mit Semmelknödel und Preiselbeeren
Czech beef with sauce and dumplings

200g Steak z pravé hovězí svíčkové s grilovanou zeleninou 
a pepřovou omáčkou 469,- Kč
Beefsteak mit gegrillte Gemüse und Pfeffersauce
Beefsteak with grilled vegetables and popper sauce

Jablečný závin se šlehačkou   119,- Kč
Apfgelstrudel mit Schlagsahne
Applestrudel with whipped cream

Palačinky s cukrem nebo s marmeládou nebo s nutelou (2 kusy)  119,- Kč
Palatschinke mit Zucker oder Marmelade oder Nutella
Pancakes with sugar or jam or nutella

Mix českých sýrů podávané se zavařeninou a olivami            179,- Kč
Käse mit Marmelade und Oliven
Cheese with jam and olives

Zmrzlina (pistáciová, vanilková, jahodová)    39,- Kč
Eis (Pistazie, Vanille, Erdbeere)
Ice cream (pistachio, vanilla, straberries)

Přílohy:
Malý zeleninový salát         89,-Kč Pečivo    29,-Kč
Bramborová kaše     49,-Kč Topinka s česnekem   39,-Kč
Hranolky     49,-Kč Domácí tatarská omáčka, kečup    29,-Kč 
Bramborové noky     49,-Kč Majonéza                 29,-Kč
Houskový knedlík               49,-Kč                    Omáčka k masu   49,-Kč
Bramborový knedlík           49,-Kč

heslo na wi-fi: internetfree
Informace o alergenech  poskytne obsluha


