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

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

100g Mozzarella Caprese
mozzarella s rajčaty, bazalkou
a olivovým olejem
89,- Kč

89,- Kč
50g Uzený losos
plátky uzeného lososa podávané
s bramborovými rösti, smetanovým
křenem a rukolou
119,- Kč

POLÉVKY
0,33l Poctivá gulášová polévka
s domácím chlebem

0,33l Domácí kyselice
s uzeným masem a šlehačkou
55,- Kč

49,- Kč

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

BAROVÁ JÍDLA
100g Sýrový talíř
čtyři druhy sýrů (kozí sýr, gouda, ementál,
niva), bageta

150g Tatarský biftek
..jak má být, k tomu 8 topinek,
polníčkový salátek
109,- Kč

100g Topinky s kuřecím masem
tři topinky s restovaným kuřecím masem
a strouhaným sýrem

(tatarský biftek je již namíchán a obsahuje tepelně
neopracované suroviny)

219,- Kč

500g Pečená kuřecí křidélka
s pikantní omáčkou, bageta
99,- Kč

139,- 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.
Jídelní lístek s vyznačenými alergeny k nahlédnutí u obsluhy.

RYBY
180g Pečené filátko ze pstruha
se smetanovým baby špenátem,
šťouchané brambory

180g Grilovaný steak z lososa
podávaný s Caesar salátem
a bylinkovým toastem
189,- Kč

250g Pstruh na másle
podávaný se směsí listových salátků a vařeným
bramborem s bylinkovým máslem
179,- Kč

289,- KČ
180g Pečené filátko ze pstruha
podáváné s citronovým přelivem,
vařené brambory s pažitkou

189,- Kč

180g Grilovaný steak z lososa
na bylinkách, cuketové ragú s rajčátky
289,- Kč

DOMÁCÍ KUCHYNĚ
350g Domácí halušky s brynzou
a anglickou slaninou
119,- Kč

150g Svíčková na smetaně
z čerstvé zeleniny a smetany podávaná
s domácím karlovarským knedlíkem, čerstvými
brusinkami a šlehačkou
169,- Kč

500g Pomalu pečená kachna
s domácím bramborovým knedlíkem,mix červeného
a bílého zelí,smažená cibulka
169,- Kč

200g Moravský vrabec
s bílým zelím a domácím houskovým knedlíkem

200g Šťavnaté kuřecí řízečky (stehenní)
petrželové brambory, salát Coleslaw

200g Hovězí líčka na červeném víně
s bramborovou kaší a restovanou kořenovou
zeleninou
169,- Kč

149,- Kč

149,- Kč

150g Řízečky z vepřové panenky
šťouchané brambory s cibulkou, salátek
159,- 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.
Jídelní lístek s vyznačenými alergeny k nahlédnutí u obsluhy.

HOVĚZÍ STEAKY
200g Hovězí steak Diamond Muscle
se silnou hovězí omáčkou s kapkou
červeného vína, směs listových salátů,
rozpečená bageta

200g Hovězí steak
s jemnou smetanovou omáčkou z barevného pepře
s dijonskou hořčičí, pečené brambory
299,- Kč
299,- Kč

200g Rump steak
s Lyonskými bramborami, vídeňskou cibulkou
a grilovaným zeleninovým špízem
299,- Kč

KUŘECÍ A VEPŘOVÉ MASO
200g Grilovaný kuřecí prsní steak
na špenátovém lůžku, domácí smetanové gnocchi
179,- Kč
200g Kuřecí kapsa Cordon Bleu
smažená kuřecí kapsa v trojobalu plněná
šunkou a ementálem, petrželové brambory
s máslem

200g Vepřový steak z krkovice
na kmínu a česneku, zdobený restovanou cibulkou,
opékané bylinkové brambory
179,- Kč
180g Vepřový závitek z panenky
plněný nivou a anglickou slaninou,
gratinované brambory se sýrem
199,- Kč

179,-Kč

200g Kuřecí Sweet Sour
kousky kuřecích prsou ve sladkokyselé omáčce
s čerstvou zeleninou a ananasem,
jasmínová rýže
169,- Kč

200g Grilovaná panenka
se švestkami,švestková omáčka,
opékané brambory

200g Přírodní kuřecí prsa
v medovo-bylinkové marinádě s grilovanou
zeleninou, Lyonské brambory

200g Grilovaná panenka
podávaná na hříbkovém ragú,
šťouchané brambory s cibulkou a anglickou
slaninou

179,-Kč
150g Bramborák plněný kuřecí směsí
se zeleninou,bylinkový salátek s balsamicem a
olivovým olejem
169,- Kč

209,- Kč

219,- Kč

200g Grilovaná krkovička
s domácí BBQ omáčkou,salát Coleslaw,
steakové hranolky
169,- Kč

500g Vepřová žebírka
pečená marinovaná žebra, hořčice, čerstvý jablečný
křen a domácí chléb
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.
Jídelní lístek s vyznačenými alergeny k nahlédnutí u obsluhy.

BEZMASÉ A ZELENINOVÉ POKRMY
100g Smažený sýr Gouda
domácí steakové hranolky, domácí tatarská
omáčka

200g Nadívané žampiony
(kloboučky čerstvých žampionů plněné
modrým sýrem obalené v anglické slanině),
vařené brambory s petrželkou

119,- Kč

139,- Kč

200g Zapečená cuketa s rajčaty a parmezánem
podávaná s rozpečenou bylinkovou bagetou
139,- Kč

MALÁ JÍDLA
100g Kuřecí prsní stripsy
s bramborovou kaší

100g Kuřecí přírodní plátek
s dušenou jasmínovu rýží
89,- Kč

89,- Kč

100g Čerstvé domácí tagliatelle
s kousky kuřecího masa a sladkou
tomatovou omáčkou
89,- Kč

NAŠE DOMÁCÍ TĚSTOVINY
(všechny těstoviny si vyrábíme sami )

300g Tagliatelle
s boloňským ragú, sypané parmezánem
149,- Kč
150g Taštičky z žitné mouky
plněné baby špenátem a ricottou, přelité máslem,
sypané parmezánem a čerstvou pažitkou
149,- Kč

5ks Kuřecí tortellini
zapečené v tomatové omáčce s bylinkami,
parmezán

159,- Kč

280g Čerstvé domácí tagliatelle
s grilovanou zeleninou a kozím sýrem
139,- 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.
Jídelní lístek s vyznačenými alergeny k nahlédnutí u obsluhy.

SALÁTY
180g Salát s kuřecím masem,

vejcem a anglickou slaninou
směs listových salátů s kuřecím masem, vejcem,
anglickou slaninou, doplněná rajčaty, paprikou
a modrým sýrem, česneková bageta
169,- Kč

180g Caesar salát
podávaný s domácím dresinkem s ančovičkami,
parmazánem, kuřecím masem a česnekovými
krutony

200g Salát s lososem
směs listových salátů s grilovanými kousky
čerstvého lososa, cuketou a medovohořčičným
dresinkem, rozpečená bageta
189,- Kč

180g Kus-Kus salát
s grilovanou zeleninou, rukolou a
parmezánem

Salát Coleslaw

Okurkový salát

149,- Kč

139,- Kč

se zakysanou smetanou a čerstvým koprem

z čerstvého zelí, mrkve, celeru a majonézy
49,- Kč

49,- Kč

NAŠE DOMÁCÍ DEZERTY
(kromě zmrzliny Prima)

3ks Taštičky plněné povidly

2ks Palačinky s domácí čokoládovou

s cukrem, máslem a vlašskými ořechy

pomazánkou s lískovými oříšky
a čerstvou šlehačkou

69,- Kč

Horké maliny
se dvěma kopečky vanilkové zmrzliny
a čerstvou šlehačkou

69,- Kč

Nepečený dort
79,- Kč

ze smetany a piškotů, lesního ovoce
a čerstvé šlehačky
69,- Kč

Zmrzlina Prima – 1 kopeček dle nabídky
17,- 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.
Jídelní lístek s vyznačenými alergeny k nahlédnutí u obsluhy.

