
Jídelní lístek 

 

 

 

Studené předkrmy 

 80g Gravlax z lososa, majonéza s koprem a hrubozrnnou hořčicí, ciabatta (1,3,4,7,10)              125Kč 

 

 

 

Polévka 

0,3l Dle denní nabídky                                                                                                                         55Kč 

 

 

 

Saláty 

 

300g Cobb salát, ciabatta (1,3,7,10)                    185Kč 

         (římský salát, paprika, cherry rajčata, kuřecí maso, vejce, anglická slanina, vinegrette) 

300g Salát z čerstvé zeleniny s grilovaným hermelínem, 

         dresing z hrubozrnné hořčice a medu, ciabatta (1,3,7,10)                                    155Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlavní jídla 

 

350g Pečená vepřová žebra, pikantní švestková omáčka, selská obloha, pečivo (1,3,7,10)      185Kč 

160g Steak z lososa na grilu s citronovým máslem, 

          listový salát s cherry račaty, ciabatta (1,3,4,7)                               245Kč 

200g Hovězí steak ze svíčkové, pepřová omáčka z demi glace a brandy, 

         steakové hranolky (7,9,10)                                         295Kč
  

200g Medailonky z vepřové panenky se sušenými rajčaty a šalotkovým ragú, 

          šťouchané brambory s máslem  (7,9,10)                                                         205Kč 

250g Vepřová krkovička sous-vide, pepřová omáčka z demi glace a brandy, 

         mačkané brambory s jarní cibulkou (7,9,10 )                    195Kč 

180g Kuřecí prso s cherry rajčaty a rukolou, 

          vařené brambory s máslem, bazalkové pesto (7, 8,10)                  185Kč                    

200g Smažený kuřecí řízek, mačkané brambory (1,3,7,10)                                         165Kč 

130g Smažený sýr se šunkou, vařené brambory, tatarská omáčka  (1,3,7,10)               165Kč 

300g Bramborové noky s kousky lososa, sušená rajčata, bazalka a rukola (1,3,4,7,8)              165Kč 

300g Tortila plněná kuřecím masem, čerstvou zeleninou a byllinkovým dipem (1,3,7,10)        165Kč 

 

Jídla pro děti 

 

80g    Smažený kuřecí řízeček s mačkanými bramborami (1,3,7,10)                                95Kč 

150g Povidlové švestkáče s čokoládou a mákem (1,3,7)                  85Kč         

 

 

 

 

 



Dezerty 

2ks Palačinky s marmeládou a šlehačkou (1,3,7)                                                                                                                   85Kč 

2ks Palačinky s nutellou a šlehačkou (1,3,7)           95Kč 

Medovník se šlehačkou (1,3,7,8)                                                                                                                                                              65Kč 

Sachr dort se šlehačkou (1,3,7,8)                                                                                                                                                             65Kč 

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou, šlehačka (1,3,7)                                                                  85Kč 

Zmrzlinový pohár se šlehačkou (1,3,7)                                                                              55Kč 

 

Přílohy a omáčky 

200g Vařené brambory, mačkané brambory (7)                                                                            35Kč 

200g Bramborové hranolky                                                                                                              40Kč 

80g Pepřová omáčka z demi glace a brandy (7,9,10)                                                                        50Kč 

50g Tatarská omáčka    (3,7)                                                                                       25Kč 

50g Kečup                                                                                                                                           20Kč 

 

K pivu a vínu 

100g Nakládaný hermelín s chilli papričkou, pečivo (1,3,7)      75Kč 

1ks    Smažená paprička Jalapeño plněná čedarem (1,3,7)        29Kč 

50g   Pražené mandle s kouřovou solí (8)         60Kč 

 

Za poloviční porce účtujeme 70% z ceny 

Za změnu přílohy účtujeme 10Kč 

Jídla vám rádi zabalíme do menu boxu za 10Kč 

 

Více o alergenech u obsluhy 


