Jídelní lístek
Polévky
Vývar s masem, zeleninou a nudlemi
Domácí zelňačka s houbami, klobáskou a bramborem
Dle denní nabídky

55,59,-

Předkrmy
Paštička z listového těsta s paštikou z uzeného pstruha
Plátečky červené řepy s kozím sýrem a ořechy
Hovězí tatarský biftek s lanýžem, topinky na sádle

119,117,159,-

Specialita šéfkuchaře
Kachní prsíčko, omáčka se sušenými švestkami, perníkový knedlíček

329,-

Hlavní jídla
Filet z candáta na másle, bramborové pyré se špenátem
Kuřecí kukuřičné prsíčko s ratatouille, bramborová kaše
Smažený kuřecí řízek s vařenými brambory
Smažený vepřový řízek s vařenými brambory
Medailonky z vepřové panenky s hříbkovou omáčkou, šťouchané brambory
Vepřová plec a bok po selsku s kysaným zelím a kynutým knedlíkem
Grilovaná krkovička se slaninou a vídeňskou cibulí s opékanými brambory,
fazolové lusky
Telecí à la saltimbocca s parmskou šunkou a šalvějí, krémové máslové risotto
Svíčková na smetaně s kynutým knedlíkem, brusinky
Hovězí biftek s vejcem, omáčka dle výběru, steakové hranolky
Smažený sýr s hranolky, tatarka
Panenská živáňská pečínka z pánvičky

325,317,185,185,229,215,219,323,239,637,199,215,-

Vegetariánský výběr
Grilovaný lilek s čerstvým sýrem a bazalkou
Palačinky plněné špenátem a sýrem v paprikové omáčce

199,175,-

Pro děti
Pohádkový kuřecí řízeček s hranolky, kečup
Pohádkový přírodní kuřecí plátek s bramborovou kaší
Krakonošovo borůvkové knedlíky s máslem a cukrem

159,157,133,-

Velké saláty
Caesar salát s krutony, anglickou slaninou a hoblinami parmezánu
Listové saláty s cherry rajčátky, dýňovými semínky a sezamem
Listové saláty s medovo hořčičnou zálivkou
Další dle sezonní nabídky

153,149,99,-

Na salát si objednejte
Porci grilovaného kuřecí masa
Porci kuřecích nuget
Grilovaná vepřová panenka
Grilovaný hermelín
Grilovaný kozí sýr

75,75,85,75,105,-

Přílohové saláty
Zeleninový salát
Zelný s mrkví

63,37,-

Pochutiny
Tatarská omáčka, pikantní omáčka
Kyselé okurky, jalapeños papričky
Hořčice, kečup
Křen

45,39,40,45,-

Přílohy
Vařené brambory
Bramborová kaše
Šťouchané brambory se slaninou a cibulí
Opékané brambory
Hranolky
Steakové hranolky
Rýže
Kynuté knedlíky
Grilovaná zelenina
Teplá zelenina na másle
Fazolové lusky
Chléb
Záměna příloh

39,43,47,45,49,49,37,35,99,59,65,25,15,-

K pivu a vínu
Výběr sýrů
Výběr uzenin
Nakládané sýry
Smažené cibulové kroužky s pikantní omáčkou
Pečené vepřové ve sklenici, hořčice, okurky, chléb
Opečené tenké klobásky, hořčice, okurky, chléb
Smažené teplé solené mandle
Naše ,,Tapas‘‘ na dřevě – opečená pravá anglická slanina, klobáska,
vepřový uzený bok, cibulové kroužky, sýrové nugetky, tatarka, BBQ omáčka

220,220,199,165,175,169,125,295,-

Dezerty
Kynutý borůvkový knedlíček s tvarohem a máslem
Palačinky s Nutellou, jahodovou omáčkou a šlehačkou
Piškot plněný lesním ovocem s vanilkovým krémem a šlehačkou
Další dle denní nabídky

59,99,125,-

Nabídka z grilu
Podává se od 15hod.
BBQ kuřecí křídla s pikantní omáčkou a chlebem
Grilovaný marinovaný kuřecí steak se salátem
Pečená vepřová žebírka s hořčicí, křenem a chlebem
Pečené vepřové kolínko z mladého prasátka s křenem, hořčicí a chlebem
Mix gril (krkovička, žebra, křídla, hořčice, jalapeño, BBQ omáčka, chléb)
Náš Top hovězí burger, hranolky, tatarka

199,189,239,319,329,325,-

Alergeny obsažené v jídle k nahlédnutí u obsluhy.

