
Polévky

0,33 l Hovězí vývar s masem, zeleninou a domácími nudlemi   79,-

0,33 l Česnečka se slaninou, vejcem, krutony (tvarůžky/gouda)   79,-

0,33 l Dle denní nabídky   79,-

Česká kuchyně

150g Hovězí svíčková na smetaně s naším knedlíkem, 329,-
brusinkami a šlehačkou (hovězí váleček z mladého býka)

   1 ks Konfitované kachní stehno s kysaným zelím 339,-
a naším knedlíkem 

150g Pomalu pečená krkovice z divočáka s kysaným zelím 329,-
a naším knedlíkem

100g/150g Kynutý knedlík plněný hovězím trhaným masem 239,-
v rajské omáčce

150g Smažený sýr na přepuštěném másle 219,-
(hranolky/šťouchaný brambor)

200g Smažený kuřecí řízek 259,-
(hranolky/šťouchaný brambor)

  3 ks Domácí kynuté borůvkové knedlíky přelité máslem 169,-



Burger

180g Hovězí burger s pepřovou omáčkou a hranolky 279,-
(čedar, slanina, salát, červená cibule, kyselý okurek)

100g Halloumi burger s french omáčkou a hranolky 279,-
(grilovaná cuketa, salát, rajče, červená cibule)

Speciality

150g Hovězí Stroganoff s bramborovými placičkami 369,-
(hovězí nízký roštěnec z mladého býka)

 1 ks Kuřecí Supreme s restovanými rozmarýnovými brambory se 279,-
sušenými rajčaty a červenou cibulkou (sous-vide)

200g Vepřová panenka s pepřovou omáčkou a 319,-
šťouchanými brambory (sous-vide)

300g Vepřová krkovice s paprikovými brambory se slaninou, 289,-
žampiony a zelenými fazolkami (sous-vide)

500g Pomalu pečená hovězí žebra na pivě v BBQ omáčce 429,-
(čerstvý chléb, domácí kysané zelí, pažitkový dip)

200g Grilované zauzené tofu s grilovanou zeleninou 249,-



Saláty

400g/100g Šopský salát s grilovaným balkánským sýrem ve slanině 189,-
(salátová okurka, rajče, paprika, červená cibule)

250g Míchaný salát s medovo-hořčičným dresinkem a bagetkou
(polníček, mizuno salát, ředkvičky, mix cherry rajčátek, salátová okurka)

 1 ks kuřecí Supreme 289,-

 200g grilované Halloumi 279,-

 150g grilovaný balkánský sýr ve slanině 249,-

 200g grilované zauzené tofu 249,-

Dětská jídla

100g Smažený kuřecí řízek 179,-
(hranolky/šťouchaný brambor)

150g Pappardelle v sýrové omáčce 179,-

100g Hovězí svíčková na smetaně s naším knedlíkem, 249,-
brusinkami a šlehačkou (hovězí váleček z mladého býka)



Ryby

100g Pstruh duhový   99,-

100g Kapr obecný   99,-

100g Pstruh lososovitý 119,-

100g Štika obecná 169,-

100g Candát obecný 169,-

Přílohy

200g Domácí hranolky   69,-

200g Farmářské fazolky   89,-
(zelené fazolky se slaninou a česnekem)

200g Šťouchané brambory se slaninou   69,-

250g Grilovaná zelenina   99,-
(cuketa, lilek, paprika, žampiony, cherry rajčátka)

100g Domácí pečivo   10,-

  1 ks Chléb   10,-



Chuťovky k pivu 

200g Domácí hranolky se slaninou zapečené čedarem 129,-

100g Grilovaný balkánský sýr ve slanině na chlebovém toastu 149,-

170g Nakládaný hermelín s chlebem 159,-

200g Utopenec s chlebem (Krnovský kabanos) 159,-

6  ks Kuřecí křídla „Roubenka“, chléb a pažitkový dip 179,-

Studené omáčky

50g Tatarská omáčka   43,-

50g Ďábelská omáčka   43,-

50g Kečup   43,-

50g Pepřová omáčka   43,-

50g Francouzská omáčka   43,-

30g Chilli   43,-

Dezerty

Zmrzlinový pohár s ovocným rozvarem, šlehačkou a zdobením 139,-

Dezert dle denní nabídky


