Jídelní lístek
Polévky
Slepičí vývar s masem, zeleninou a nudlemi 1,3,7,9,
Domácí zelňačka s houbami a klobáskou 1
Dle denní nabídky

45,53,-

Předkrmy
Domácí paštika 1,7,10
Pečený kozí sýr s hruškou 1,3,7
Taštička plněná uzenou štikou 1,3,4,7

97,137,131,-

Hlavní jídla
Pstruhové filety na másle s bramborovým pyré 1,4,7
Kukuřičné kuřecí prsíčko se zeleninovým krémovým rizotem 7
Smažený kuřecí řízek s vařenými brambory 1,3,7
Smažený vepřový řízek s vařenými brambory 1,3,7
Bramborové knedlíky plněné kachním masem s cibulkou 1,3,7
Medailonky z panenky s houbami a šťouchanými brambory 1,7
Vepřové výpečky s červeným zelím a houskovým knedlík 1,3,7
Grilovaná krkovička se slaninou s cibulí a opékanými brambory
Vepřové karé na tymiánu s fazolovými lusky na slanině 1
Svíčková na smetaně s brusinkami a kynutým knedlíkem 1,3,7,9,10
Hovězí biftek dle denní nabídky s pepřovou omáčkou a steakovými hranolky 1,7
Smažený sýr s hranolky a tatarkou 1,3,7,10

219,235,149,149,217,173,157,165,169,175,365,169,-

Pro děti
Kuřecí řízeček s hranolky a kečupem 1,3,7
Přírodní kuřecí plátek s bramborovou kaší 1,7
Borůvkové knedlíky s máslem a cukrem 1,3,7

127,125,97,-

Velké saláty
Caesar salát s krutóny, anglickou slaninou a hoblinami parmezánu 1,3,4,7,10
Zeleninový salát s cherry rajčátky, sezamovými a dýňovými semínky 8
Salát z červené řepy s frisée
Saláty dle sezónní nabídky
Porce grilovaného kuřecího masa na salát
Grilovaný hermelín na salát 7
Grilovaný kozí sýr na salát 7
Porce kuřecích nuget na salát 1,3,7

129,127,129,-

53,69,77,53,-

K vínu a pivu
Výběr českých sýrů, pečivo 1,3,7
Domácí uzeniny, křen, hořčice, pečivo 1,3,7,10

177,175,-

Výborné dezerty
Kynutý borůvkový knedlíček s tvarohem a máslem 1,3,7
Palačinky s Nutellou a jahodami 1,3,7

63,67,-

Dezerty dle denní nabídky-malý

49,-

velký

65,-

Přílohy
Vařené brambory 7
Bramborová kaše 7
Šťouchané brambory se slaninou a cibulí 7
Restované brambory se slaninou a cibulí
Hranolky
Rýže
Grilovaná zelenina
Kynuté knedlíky 1,3,7
Chléb 1,7
Záměna příloh

35,39,47,47,39,35,85,35,25,15,-

Salátky
Zelný salát s mrkví
Zeleninový salát

35,65,-

Pochutiny
Tatarská omáčka, pikantní omáčka 6,7,10
Kyselé okurky, nakládané jalapeño 12
Hořčice, kečup 10
Křen

39,29,30,39,-

Nabídka z grilu
Podává se od 15hod.
BBQ kuřecí křídla s pikantní omáčkou a chlebem 1,6,7
Grilovaný marinovaný kuřecí steak se zeleninovým salátem s vinaegretou 10
Pečená vepřová žebírka s hořčicí, křenem, jalapeño a chlebem 1,10
Pečené vepřové kolínko s křenem, hořčicí a chlebem 1,10
Mix gril ( krkovička, žebra, křídla, křen, hořčice, jalapeño, omáčka) 1,6,10
Grilovaná krkovička s cibulí, salátem a chlebem 1,10
Top burger ( i vegetariánský ) s hranolky 1,3,6,7,10

169,159,195,289,225,173,253,-

