PŘEDKRMY
80g Carpaccio ze svíčkové
s jemným dresinkem z hrubozrnné hořčice,
parmazánem a bylinkovou bagetou

100g Pralinky z červené řepy
s domácí ricottou, bylinkový toust

89,- Kč

149,- Kč

POLÉVKY
0,33l Domácí kyselice
s uzeným masem a šlehačkou

0,33l Poctivá gulášová polévka
s domácím chlebem

49,- Kč

49,- Kč
0,33l Kuřecí vývar
s domácími nudlemi a játrovými knedlíčky

0,33l Bílá česneková polévka
s opečeným česnekem a sýrovým krutonem
42,- Kč

42,- Kč

BAROVÁ JÍDLA
100g Domácí ricotta s parmazánem
a pažitkou, grilovaná rajčata, toust
89,- Kč

120g Steakový salát s hovězím pupkem
se směsí listových salátů, rajčaty a modrým sýrem

150g Tatarský biftek
...jak má být, k tomu 8 topinek a bylinkový
salátek
(tatarský biftek je již namíchán a obsahuje tepelně
neopracované suroviny)

229,- Kč

7ks Kuřecí křidélka
omáčka z modrého sýra, bageta
99,- Kč

149,- Kč
100g Topinky s kuřecím masem
tři topinky s restovaným kuřecím masem
a strouhaným sýrem
109,- Kč

Ceny jsou smluvní včetně DPH. Za poloviční porce účtujeme 70% z ceny. Prosíme, buďte trpěliví při rozpočítávání větších účtů.
Váhy masa jsou uvedeny v syrovém stavu . Na požádání vám rádi sdělíme váhy a objemy pokrmů tam, kde uvedeny nejsou.

RYBY
200g Pečený pstruh
dušená zelenina, grilované brambory s libovou
slaninou
179,- Kč
Doplatek za 10g pstruha v syrovém stavu 7,- Kč

200g Grilovaný steak z lososa
podávaný s Caesar salátem

200g Filet candáta s mušlovou omáčkou
listový špenát, parmazánové noky

200g Grilovaný steak z lososa
koprový přeliv, pažitkové brambory

229,- Kč

279,- Kč

229,- Kč

DOMÁCÍ KUCHYNĚ
350g Domácí halušky s brynzou
a anglickou slaninou
109,- Kč
1/4 Konfitovaná kachna
červené zelí s brusinkami a domácím
bramborovým knedlíkem

150g Svíčková na smetaně
z čerstvé zeleniny a smetany podávaná
s domácím karlovarským knedlíkem, čerstvými
brusinkami a šlehačkou
159,- Kč
300g Pečená vepřová žebírka
s kysaným zelím, domácím bramborovým
knedlíkem a restovanou cibulkou

159,- Kč
200g Šťavnaté kuřecí řízečky (stehenní)
petrželové brambory, salátek
149,- Kč
150g Řízečky z vepřové panenky
šťouchané brambory s cibulkou, salátek

149,- Kč
150g Kuřecí prsa v bramboráku
podávaná se zelným salátem s mrkví

149,- Kč
200g Hovězí líčka na červeném víně
s liškami a domácí bramborovou kaší

169,- Kč

179,- Kč

Ceny jsou smluvní včetně DPH. Za poloviční porce účtujeme 70% z ceny. Prosíme, buďte trpěliví při rozpočítávání větších účtů.
Váhy masa jsou uvedeny v syrovém stavu . Na požádání vám rádi sdělíme váhy a objemy pokrmů tam, kde uvedeny nejsou.

HOVĚZÍ STEAKY
200g Hovězí steak s liškami
jemnou smetanovou omáčkou, vídeňskou
cibulkou a bylinkovou bagetou
279,- Kč

200g Hovězí pupek
s omáčkou ze zeleného pepře a brandy,
bylinková bageta
279,- Kč

200g Hovězí steak
restované lesní houby, portská omáčka,
steakové hranolky
299,- Kč

KUŘECÍ A VEPŘOVÉ MASO
200g Grilované kuřecí prso
na špenátovém lůžku, domácí smetanové
gnocchi

300g Vepřový steak z krkovice
na kmínu a česneku, zdobený restovanou
cibulkou, opékané bylinkové brambory

179,- Kč
200g Vepřová panenka plněná
sušenými rajčaty a bazalkou

199,- Kč
200g Grilované kuřecí prso
bazalková omáčka, domácí tagliatelle

omáčka demi-glace, bramborové rösti
209,- Kč

500g Vepřová žebírka
pečená marinovaná žebra, hořčice, čerstvý
jablečný křen a domácí chléb

179,- Kč

179,-Kč

200g Kuřecí kapsa Cordon Bleu
smažená kuřecí kapsa v trojobalu plněná
šunkou a ementálem, petrželové brambory s
máslem
179,- Kč

219,- Kč

150g Vepřové medailonky z panenky
v anglické slanině, jemně pikantní
tomatovo-bylinková omáčka, steakové domácí
hranolky
189,- Kč

200g Grilovaná panenka
podávaná na hříbkovém ragú s omáčkou
demi-glace, šťouchané brambory

200g Grilovaná krkovička na medu
medovo-hořčičná omáčka, bramborové chipsy
169,- Kč

200g Krkovička v pepřovém kabátku
grilovaná zelenina s bazalkovým dresinkem,
česneková bageta
169,- Kč

Ceny jsou smluvní včetně DPH. Za poloviční porce účtujeme 70% z ceny. Prosíme, buďte trpěliví při rozpočítávání větších účtů.
Váhy masa jsou uvedeny v syrovém stavu . Na požádání vám rádi sdělíme váhy a objemy pokrmů tam, kde uvedeny nejsou.

BEZMASÉ & ZELENINOVÉ POKRMY
150g Smažený sýr Gouda
domácí steakové hranolky, domácí tatarská
omáčka
139,- Kč
200g Dušená cuketa s rajčaty

a parmezánem

podávaný s dopečenou bylinkovou bagetou

200g Nadívané žampiony
s bramborami s máslem a petrželkou
(kloboučky čerstvých žampionů plněné
modrým sýrem a balené v anglické slanině)
139,- Kč
300g Kuskus s restovanou zeleninou
grilovanými rajčaty a bazalkovým olivovým
olejem
129,- Kč

139,- Kč

1ks Vaječná omeleta ze tří vajec
plněná ementálem, rajčaty a bylinkami
99,- Kč

NAŠE DOMÁCÍ TĚSTOVINY
(všechny těstoviny si vyrábíme sami )

300g Tagliatelle
s boloňským ragú, parmazán
149,- Kč
250g Kuřecí tortellini
zapečené v tomatové omáčce s bylinkami,
parmazán
159,- Kč

150g Taštičky z žitné mouky
plněné baby špenátem a ricottou, přelité našim
domácím máslem, sypané parmezánem a
čerstvou pažitkou
149,- Kč
120g/50g Ravioli plněné tekutým

parmezánem s hovězím tatarákem
a šalvějovým máslem

169,- Kč

Ceny jsou smluvní včetně DPH. Za poloviční porce účtujeme 70% z ceny. Prosíme, buďte trpěliví při rozpočítávání větších účtů.
Váhy masa jsou uvedeny v syrovém stavu . Na požádání vám rádi sdělíme váhy a objemy pokrmů tam, kde uvedeny nejsou.

SALÁTY
Směs listových salátů

Caesar salát

s grilovanou paprikou, žampiony a lilkem,
hořčično-citrónovým dresingem, zakysanou
smetanou a bylinkovou bagetou
139,- Kč

jak má být, s domácím dresingem
s ančovičkami, parmazánem a česnekovými
krutony
129,- Kč
100g Kuřecí maso
39,- Kč

Salát s kuřecím masem, vejcem
a anglickou slaninou

150g Směs listových salátů
s filírovanou panenkou v bylinkovém oleji

směs listových salátů s kuřecím masem, vejcem,
anglickou slaninou doplněná rajčaty, paprikou a
modrým sýrem, česneková bageta
159,- Kč
200g Šopský salát
s domácím balkánským sýrem a bylinkovým
toastem

169,- Kč

Okurkový salát

se zakysanou smetanou a čerstvým koprem

99,- Kč

39,- Kč

NAŠE DOMÁCÍ DEZERTY
(kromě zmrzliny Prima)

3ks Taštičky plněné povidly
s cukrem, máslem a vlašskými ořechy

2ks Palačinky s domácí čokoládovou
pomazánkou s lískovými oříšky a čerstvou
šlehačkou
69,- Kč

Crème brûlèe

69,- Kč

Nepečený dort

francouzský dezert ze smetany, žloutků a
čerstvé vanilky, zakončený karamelem
z třtinového cukru

ze smetany a piškotů, lesní ovoce a čerstvá
šlehačka
69,- Kč

59,- Kč

Zmrzlina Prima – 1 kopeček dle nabídky

Domácí malinová zmrzlina

dva kopečky zmrzliny, čokoládová omáčka,
šlehačka
69,- Kč

16,- Kč

Ceny jsou smluvní včetně DPH. Za poloviční porce účtujeme 70% z ceny. Prosíme, buďte trpěliví při rozpočítávání větších účtů.
Váhy masa jsou uvedeny v syrovém stavu . Na požádání vám rádi sdělíme váhy a objemy pokrmů tam, kde uvedeny nejsou.

PŘÍLOHY
(PODÁVANÉ POUZE K HLAVNÍM JÍDLŮM)
Vařené brambory

34,- Kč
s domácím máslem, petrželkou nebo pažitkou

Grilované brambory

34,- Kč

Šťouchané brambory

36,- Kč

Domácí steakové hranolky

34,- Kč

Opékané bylinkové brambory

36,- Kč

Bramborová kaše

34,- Kč

Bramborové chipsy

39,- Kč

Bramborové rösti

39,- Kč

Houskový, bramborový knedlík

29,- Kč

Karlovarský knedlík

35,- Kč

Parmazánové, smetanové noky

39,- Kč

Domácí tagliatelle

39,- Kč

Grilovaná, dušená zelenina

42,- Kč

Obloha z čerstvé zeleniny

32,- Kč

Dušená jasmínová rýže

29,- Kč

Rozpečená bageta

19,- Kč

Toast s bylinkovým máslem

10,- Kč

Topinka s česnekem

10,- Kč

Domácí tatarská omáčka

20,- Kč

Kečup

15,- Kč

s cibulkou

Chléb 2 půlky

se slaninou

česneková, bylinková

6,- Kč

Ceny jsou smluvní včetně DPH. Za poloviční porce účtujeme 70% z ceny. Prosíme, buďte trpěliví při rozpočítávání větších účtů.
Váhy masa jsou uvedeny v syrovém stavu . Na požádání vám rádi sdělíme váhy a objemy pokrmů tam, kde uvedeny nejsou.

