Pro rozvoz volejte: 737024080

PŘEDKRMY

POLÉVKY

100g Tlačenka s cibulí, octem a chlebem ... 49,-

0,4l Poctivá gulášovka ………………………..……. 39,-

1ks Utopence s cibulí a chlebem …………... 49,-

0,4l Hovězí vývar s masem a zeleninou ….... 39,-

1ks Nakládaného hermelínu s chlebem … 59,-

0,4l Polévka dle denní nabídky …….…….….... 39,-

1ks Grilované klobásy s pečivem, čerstvým
strouhaným křenem a hořčicí ………... 79,100g Míchaného lososového tataráčku
s toastem a limetkou …………………... 149,-

SALÁTY

150g Hovězího tataráčku s vaječným
žloutkem a šesti topinkami ………..… 129,-

400g Listové saláty s Caesar dresinkem,
grilovaným kuřecím masem, krutóny
a parmezánem ……………………….……. 129,-

150g Jalapeños plněné čedarem ………..….. 85,-

200g Šopský salát ……………………….………….. 79,200g Zelný salát s mrkví …………………….…… 49,-

ČESKÁ KUCHYNĚ
150g Vepřové výpečky se špenátem na česneku, domácí bramborový knedlík …………………….…....…….. 129,150g Hovězí guláš s houskovým knedlíkem ………………………………………………………………………….…..……..… 109,150g Tradiční svíčková na smetaně s hovězím masem a houskovým knedlíkem ………………...…..………… 149,150g Vepřový/kuřecí řízek s bramborovým salátem ………………………………………………………………………….. 139,¼ Pečené kachny s červeným zelím, domácím karlovarským a bramborovým knedlíkem …………..………149,100g Smažený sýr s bramborem a domácí tatarskou omáčkou ……………………………………………..……..……. 99,8ks Starosuchdolská křidélka s pečivem ……………………………………………………………………..…….…..…..…… 139,800g Pečená žebra z boku s křenem, hořčicí a pečivem …………………………………………………..….……....…… 199,1ks Pečené vepřové koleno s čerstvým křenem, hořčicí a pečivem …………………………..………...….…….. 249,200g Buřty na černém pivě s cibulí a pečivem ……………………………………………………………..….….……..…….. 119,200g Holandský řízek s vařeným bramborem, okurka …………………………………………………..………...…….…. 129,200g Halušky s brynzou/zelím a uzeným masem ……….………………………………………………..………...….…….. 129,4ks Bramborové knedlíky plněné uzeným masem …………………………………………………………………………. 129,500g Smažená kuřecí křídla (5ks) a kuřecí paličky (2ks), česnekový dip, zelný salátek ……….……………… 139,500g Ostrá pečená kuřecí křídla (5ks) a kuřecí paličky (2ks), česnekový dip, zelný salátek ……………….. 139,500g Kuřecí STRIPSY v kukuřičných lupínkách, česnekový dip ……………………………………………….………….. 149,1kg Smažená kuřecí křídla (10ks) a kuřecí paličky (4ks), česnekový dip, zelný salátek …….……..………… 259,1kg Ostrá pečená kuřecí křídla (10ks) a kuřecí paličky (4ks), česnekový dip, zelný salátek ….….……….. 259,1kg Kuřecí STRIPSY v kukuřičných lupínkách, česnekový dip ………………………………………….………….…….. 279,-

Pro rozvoz volejte: 737024080

TĚSTOVINY
200g Gnocchi s kuřecím masem, smetanou a listovým špenátem …………………………….. 129,200g Tagliatelle verde se smetanou, žampiony a panenkou v anglické slanině …………. 149,200g Tagliatelle s vepřovou panenkou a sušenými rajčaty ………………………………………… 139,200g Tagliatelle s lososem a smetanovou omáčkou ………………………………………………….. 139,200g Boloňské špagety ……………………………………………………………………………………………… 119,200g Špagety se špenátem, červenou cibulkou a sýrem ……………………………………………. 129,-

SPECIALITY NA GRILU

OMÁČKY

200g Hovězí chilliburger ……………………..………. 139,-

Pepřová …………….…….… 35,-

200g Hovězí cheesburger ……….……………..……. 139,-

Sýrová ……………….…….… 35,-

200g Kuřecí prsíčko na bylinkách ……………..…... 89,-

Houbová …………….……... 35,-

200g Kuřecí steak s nivovým přelivem ……..…… 99,-

Tatarská …………….…….… 20,-

200g Marinovaná vepřová krkovice ………….….. 99,-

Česneková ………….……... 20,-

200g Filírovaná vepřová panenka ……..……….. 119,200g Filet z lososa ………………………..………….… 149,200g Grilovaný pstruh s bylinkami ................ 135,-

K PIVU

200g Kuřecí játra na cibulce ……………………...… 85,350g Žraločí steak na oregánu………………….… 185,-

100g Pivní sýr s pečivem ……………………….. 69,2ks Pikantní masová směs na topince … 69,-

PŘÍLOHY

200g Domácí smažené lupínky s česnekovou
omáčkou ze zakysané smetany ……. 59,200g Cibulové kroužky ………….……………... 45,-

150g Šťouchané brambory s cibulkou ………… 35,150g Vařené brambory ………………….………….. 35,150g Bramborová kaše …………………….……….. 35,-

DEZERTY

150g Bramborový salát ……………………….……. 45,-

150g Domácí jablečný závin se šlehačkou 49,-

150g Smažené bramborové hranolky ……..… 35,-

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a
šlehačkou ……………………………………………… 49,-

150g Krokety …………………………………….………. 39,150g Fazolky na slanině s česnekem ….……… 45,150g Rýže ………………………………………….……… 35,2ks Domácí bramborový knedlík …….………. 10,2ks Domácí karlovarský knedlík …….………… 10,2ks Houskový knedlík ………………….………….. 10,1k Košík čerstvého pečiva …………...………… 20,-

1ks Domácí palačinka se zmrzlinou, ovocem
a šlehačkou ..…………………………………… 69,1ks Profiteroles …………………………………….. 59,-

