
 

Jídelní lístek 
 

Pizza a pokrmy z kuchyně nemusí být servírované ve stejný čas. 

Cena poloviční porce je 70 % z ceny. Váha surovin je uvedena v syrovém stavu. 

Účty nerozdělujeme, děkujeme za pochopení. 

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníkovi. 

Předkrmy 
 

1. 100g Husí játra restovaná na másle s cibulkou 149,- 
   flambovaná koňakem, toast  

4. 80g  Hovězí tatarák z pravé hovězí svíčkové, topinky 179,- 

Polévky 
 

2.   Hovězí vývar se zeleninou a játrovou rýží 59,- 

3.   Česneková polévka s krutóny a sýrem 59,- 

Vybrané pokrmy 
 

24. 150g Pečená krkovice se zelím, houskový knedlík 175,- 

25. 150g Pečená krkovice se špenátem, bramborový knedlík 175,- 

20. 150g Divočák se šípkovou omáčkou, bramborové rösti 258,- 

21. 150g Jelení guláš, houskový knedlík 258,- 

22. 350g Pečené kachní stehno se zelím a variací knedlíků 262,- 

26. 200g Burger z Black Angus s BBQ omáčkou a slaninou, hranolky 248,- 

27. 200g Cheeseburger z Black Angus s BBQ omáčkou a slaninou, hranolky 248,- 

Ryby 
 

70. 200g Pstruh pečený na másle s bylinkami 198,- 

71. 250g Filet z candáta pečeného na másle a kmínu 335,- 
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Pasta, gnocchi 
 

15.  Spaghetti - Bolognese 168,- 

16.  Gnocchi se smetanovým špenátem sypané parmazánem 168,- 

17.  Tagliatelle s bazalkovým pestem, sušenými rajčaty a parmazánem 168,- 

18. 100g Tagliatelle s hříbkovou omáčkou a kuřecím masem 198,- 
 

Steaky / masa 
Omáčka dle výběru je v ceně:  
   Omáčka z nakládaného zeleného pepře 
   Smetanová omáčka ze směsi hříbků 
   Sladko pálivá omáčka z chilli papriček 
     

 

50. 200g Kuřecí prsíčko 182,-  

61. 250g Čtvrtkilový steak z krkovice 208,- 

60. 200g Medailonky z vepřové panenky 232,- 

40. 250g Steak z pravé hovězí svíčkové 418,- 

 

Klasické pokrmy 
 

51. 150g Smažené kuřecí nugetky 182,- 

62. 150g Vepřové řízečky z panenky  222,- 

91. 120g Smažený sýr s tatarkou 155,- 

63. 250g Čtvrtkilový řízek z krkovice 208,- 
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Saláty 

 

221. 150g Rajčatový salát s cibulkou 78,- 

224. 150g Listový salát 88,- 

222. 150g Míchaný zeleninový salát 98,- 

230. 150g Zeleninový salát s kuřecím masem 188,- 

 

 

Dětská jídla 

 

84. 2ks Palačinky s tvarohem, borůvkami a šlehačkou 118,- 

85. 2ks Palačinky s malinami, vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou 118,- 

81. 100g Kuřecí plátek s vařeným bramborem 120,- 

82. 100g Kuřecí řízek s vařeným bramborem 120,- 

83.  Špagety „Bolognese“ sypané sýrem 120,- 
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Přílohy 
 

201. 150g Hranolky 55,- 

202. 150g Bramborové rösti 55,- 

203. 150g Americké brambory 55,- 

204. 150g Jasmínová rýže 45,- 

205. 150g Vařené brambory 55,- 

206. 150g Šťouchané brambory se slaninou a pórkem 75,- 

207.  Houskový knedlík 55,- 

208.  Bramborový knedlík 55,- 

219. 150g  Grilovaná zelenina (paprika, cuketa, cibule) 95,- 

Dezerty 
 

84.  Palačinky s tvarohem, borůvkami a šlehačkou 118,- 

85.  Palačinky s malinami, vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou 118,- 

240.  Zmrzlinový vanilkový pohár s horkými malinami 108,- 

241.  Zmrzlinový vanilkový pohár se šlehačkou 78,- 

249.  Malý zmrzlinový vanilkový pohár se šlehačkou 42,- 

245.  Jablečný závin se šlehačkou 78,- 

246.  Jablečný závin s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou 88,- 

250.  Čokoládový dort 78,- 

 


