Studené předkrmy
Šunková rolka s křenovou šlehačkou /7/

48,-

Krájená rajčata s Mozzarellou /7/

62,-

Polévky
Hovězí s játrovou rýží a nudlemi /1,3,7/

45,-

Česneková polévka se sázeným vejcem, sýrem a osmaženým chlebem /1,3,7/

45,-

Teplé předkrmy
Grilovaný Hermelín s brusinkami na toastu /1,7/

65,-

Smažené cibulové kroužky s česnekovým dipem, toast/1,3,7/

50,-

Ryby
200g Pstruh na roštu /1,4/

110,-

/cena dle váhy pstruha 10g = 5,- Kč/

200g Pečený pstruh na plátcích anglické slaniny /1,4/

125,-

/cena dle váhy pstruha 10g = 5,- Kč/

150g Mořská štika s kari kořením a zapečená sýrem /1,7/

102,-

150g Mořská štika s restovanou zeleninou /1,4,7/

102,-

/paprika čerstvá, česnek, cibule, kečup a máslo/

Hovězí maso
Hovězí roštěná se slaninou a cibulovými kroužky /1/

195,-

/200g roštěnec s restovanými kostičkami slaniny a cibulovými kroužky/

Steak z roštěnce s ananasem a medem /1,6/

195,-

/200g roštěnec zdobený ananasem, med, sojová omáčka/

Steak z roštěnce v houbové omáčce se smetanou /1,7/

195,-

/200g roštěnec podávaný s houbovou omáčkou/

Svratecký guláš, bramboráčky /1,3,7/

181,-

/150g nudličky z roštěnce se slaninou, žampiony, cibulí a koření/

Vepřové maso
Vepřová panenka po staročesku /1/

158,-

/200g špalíčky z vepř. panenky obalené v anglické slanině /

Vepřová panenka protknutá sušenými švestkami naloženými ve slivovici /1/

158,-

/200g z vepř. panenky /

Vepřová kotletka s grilovanou klobáskou /1/

147,-

/200g vepřová kotleta na česneku a tymiánu s grilovanou klobáskou/

Vepřová kapsa /1,7/

139,-

/150g vepřová kotletka plněná listovým špenátem a Nivou, na másle/

Vepřová směs na feferonkách /1/

139,-

/150g vepřová kotletka s feferony, cibulí a pórem/

Smažený vepřový řízek /1,3,7/
/150g vepřové kotlety v trojobalu, usmažené/

109,-

Kuřecí maso
Kuřecí prsíčka ve smetanové omáčce se šunkou a rozmarýnem /1,7/

139,-

/200g kuřecí prsíčka restovaná/

Kuřecí medailonky se sušenými rajčaty /1/

139,-

/200g kuřecí prsíčka, suš. rajčata, bílé víno, cibule a bazalkové pesto/

Hermelínový kuřecí plátek /1,7/

139,-

/150g kuřecí prsíčka zapečená Hermelínem, brusinky/

Kuřecí medailonky s restovanou zeleninou /1,7/

137,-

/150g kuřecí maso podávané restovanou zeleninou a zakys. smetanou/

Kuřecí kousky se žampiony a pórkem /1/

129,-

/150g kuřecí směs/

Naši kuchaři nabízejí
Olivový steak, šťouchané brambory s osmaženou cibulkou /1/

208,-

/200g roštěnec s restovanými lístky cibule a olivami/

Vepřová panenka a kuřecí prsa se smetanovými žampiony na slaninovém lůžku, hranolky /1,7/
/100g vepřové panenky a 100g kuřecí prsa/
182,-

Dětská jídla
50g Kuřecí plátek zapečený šunkou a sýrem, hranolky /1,7/
50g Smažený sýr, hranolky, kečup /1,3,7/
50g Smažený kuřecí řízek, šťouchané brambory /1,3,7/

80,80,80,-

Droby
Vepřová játra se slaninou a žampiony /1/
/200g restovaných jater na cibulce s anglickou slaninou, kmínem a majoránkou/

99,-

Smažená vepřová játra /1,3,7/
/150g vepřová játra v trojobalu/

99,-

Pikantní kuřecí jatýrka /1/
/200g kuřecích jater restovaných s angl. slaninou a plátky česneku s worchestrem a chilli/

99,-

Smažená kuřecí játra /1,3,7/
/200g kuřecí játra v trojobalu/

99,-

Bezmasá jídla
160g Smažená sýrová variace /eidam, hermelín a uzený sýr/ /1,3,7/
150g Brokolice s restovaným žampiony a cibulkou
240g Kovbojské fazole
300g Ovocné knedlíky dle denní nabídky /1,3,7/

106,75,89,70,-

Těstoviny
Těstoviny Penne se sušenými rajčaty /1,7/
/sušená rajčata, cibule, česnek, bazalka, chilli paprička, parmazán, rukola/
Těstoviny Penne s kuřecím masem a bazalkou /1,7/
/kuřecí prsa, česnek, cibule, bílé víno, smetana, bazalka, parmazán/

109,121,-

Saláty
Krájená rajčata s Mozzarellou a bazalkou, balsamiko /7/
Šopský salát
Míchaný zeleninový salát se sýrem a dresinkem /7,10/
Zeleninový salát a restovaná kuřecí prsíčka

84,85,91,105,-

Deserty
Medovník Marlenka /1,3,5,7/

59,-

Horká směs lesního ovoce v palačinkovém kabátku s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou
/1,3,7/

79,-

Palačinky s broskvemi /1,3,7,8/

79,-

/broskve, čokoládová zmrzlina a šlehačka, sypané mandlovými lupínky/

Zmrzlinové poháry
Míchaná zmrzlina se šlehačkou /7/

75,-

Pohár Jahodové pokušení /7/

79,-

/zmrzlina, jahody, šlehačka, jahodová poleva/

Karamelový pohár/7/

79,-

/zmrzlina, ananas, šlehačka, karamelová poleva/

Pohár Happy End /7/
/zmrzlina, broskev, šlehačka/

79,-

Přílohy
200g Vařené brambory

27,-

200g Vařené brambory s máslem /7/

30,-

150g Bramborové hranolky

30,-

150g Bramborové krokety

38,-

150g Americké brambory

35,-

150g Americké brambory s česnekem

38,-

150g Americké brambory s nivou /7/

45,-

4 ks Bramboráčky /1,3,7/

35,-

150g Dušená rýže

30,-

160g Kari rýže

32,-

160g Houskové knedlíky

30,-

200g Bramborové knedlík

30,-

200g Bramborový salát /7,9,10/

35,-

100g Zeleninová obloha

30,-

50g Tatarská omáčka /7,9,10/

20,-

50g Kečup

20,-

1ks Pečivo /1/

5,-

Zeleninová ozdoba je podávána ke každému jídlu.
Poloviční porce podáváme pouze dětem,
pro dospělé účtujeme 20% navýšení.

Přejeme Vám dobrou chuť

Jídla z grilu
200g Hovězí roštěná

195,-

200g Vepřová panenka

156,-

200g Vepřová kotletka

129,-

200g Vepřová krkovice

124,-

200g Kuřecí prsíčka

124,-

Vybrané grilované maso Vám na přání doplníme
50 g plátkem grilované anglické slaniny

27,-

1 ks sázené vejce /3/

27,-

150g restované baby karotky

50,-

150g restované zelené fazolky se slaninou

50,-

Vyberte si některou z teplých, nebo studených omáček
Teplé omáčky
70g Pepřová omáčka /1/

30,-

70g Omáčka se sýrem Niva /1,7/

30,-

70g Chilli omáčka /1/

30,-

70g Bylinkové máslo /1,7/

30,-

Studené omáčky
50g Tatarská omáčka /3/7/

20,-

50g Dresinky – bylinkový, česnekový, ďábelský /3,7/

20,-

50g Kečup

20,-

Steaky připravujeme krvavé, středně propečené a zcela propečené.

