
 Váha surovin je uvedena v syrovém stavu 
 Všechna jídla lze zabalit s sebou 
 

 

Polévky 

0,33l Hovězí vývar s domácími nudlemi       75,- 

0,33l Polévka (dle nabídky)          75,- 

 

Speciality  

150g Hovězí svíčková na smetaně s naším knedlíkem,   269,-
 brusinkami a šlehačkou 
 
1ks  Konfitované kachní stehno s kysaným zelím    295,-

asmaženým bramborovým knedlíkem  
   
200g Zvěřinové výpečky s domácím kysaným zelím    259,-
 a naším knedlíkem 
  
150g/150g  Špecle s vepřovou panenkou, restovanými hříbky   265,- 

a slaninou ve smetanové omáčce 
 
250g/150g Špecle s kuřecím Supreme, restovanými hříbky   265,-
 a slaninou ve smetanové omáčce 
 
150g/100g Zvěřinový trhaný burger s domácími hranolky   249,- 
 
250g/150g Bramborový placek s masovou směsí, zeleninou   249,- 
 a uzeným sýrem        
 (na přání hosta také připravíme pikantní variantu) 
 

250g Marinovaný kuřecí Supreme (sous-vide)    199,- 
 
300g Marinovaná vepřová krkovice      239,- 
 
200g  Medailonky z vepřové panenky      247,- 
 
200g Smažený sýr na přepuštěném másle     169,- 
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Ryby 

Porce ryby cca 150g – 600g 

Ryby jsou od regionálních chovatelů a připravujeme je na grilu 

s bylinkovým olejem 

100g Pstruh duhový        89,- 
 
100g Pstruh lososovitý                109,- 
 
100g Kapr obecný(dle dostupnosti)      99,- 
 
100g Amur(dle dostupnosti)                109,- 
 
100g Štika (dle dostupnosti)                  179,- 
 

 

Saláty 

250g/250g  Kuřecí Supreme na míchaném zeleninovém salátu           275,- 
  s medovo-hořčičným dresingem a bagetou 
 
150g/50g Šopský salát s nakládaným balkánským sýrem   95,- 

 

 

Dětská jídla 

100g/100g Smažený kuřecí řízek s domácími hranolky    159,- 
 
100g/100g  Smažený sýr na přepuštěném másle      159,-

s domácími hranolky 
 
100g Hovězí svíčková na smetaně s naším knedlíkem,   199,-
 brusinkami a šlehačkou  
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Přílohy 

200g Staročeské brambory restované na sádle se   65,- 
 slaninou a cibulí  
 
200g Vařené brambory ve slupce přelité máslem    49,- 
 
200g Domácí hranolky        55,- 
 
200g Ratatouille        97,- 
 
70g Domácí bagetka        25,- 
 
1ks Domácí chléb        45,- 
 
 

Studené omáčky 

50g Tatarská omáčka        35,- 
 
50g Ďábelská omáčka        35,- 
 
50g Kečup        35,- 
 
30g Chilli         40,- 
 

Dezerty 

3ks Domácí bramborové knedlíky plněné švestkami           139,-
 s naší posypkou 
         
1ks Čokoládové Brownies se slaným karamelem           95,- 
 a sypané vlašskými ořechy 
 
1ks Cheesecake(dle nabídky)               95,- 
 
1ks Zmrzlinový pohár              119,- 


