Předkrmy

RP

Ďábelská topinka s masovou směsí se sýrem
a oblohou (2ks,100g)

68,-

Nakládaný pikantní hermelín s čerstvým
chlebem (100g)

48.-

Domácí utopenec s cibulí s čerstvým
chlebem (100g)

43.-

Polévky

Dle denní nabídky

Silný kuřecí vývar se zeleninou a domácím
drobením (0,3l)

30.-

Pravá francouzká cibulačka (0,33l)

35.-

Pečivo

3.-

dobroty z naší kuchyně

RP

Tatarský hovězí biftek(200g) se smaženými
topinkami a kozími rohy

155,-

Marinovaná grilovaná vepřová žebra (500g) s
hořčicí,křenem,okurkou a BBQ
omáčkou,chléb (4ks)

147.-

Tyrolský GRÖSTLE - restované kousky
kuřecího,vepřového a uzeného masa (200g) s
cibulí a zeleninou,chléb(4ks)

145.-

kuřecí maso

RP

Kuřecí supreme plněný brusinkami,rukolou a
čevenou cibulkou(200g)

129,-

Kuřecí supreme plněný listovým špenátem a
slaninou(200g)

125.-

Kuřecí supreme s hříbkovo - smetanovou
omáčkou(200g)

125.-

vepřové maso

Grilovaná vepřová krkovice s fazolkami, slaninou a
červenou cibulkou (200g),

138.-

Vepřová grilovaná panenka na zeleném pepři se
smetanovou omáčkou (200g),

148.-

Vepřová grilovaná panenka s grilovanou
zeleninou(200g),

1148.-

Steaky

RP

Vepřový steak z krkovice(200g), bylinkové
máslo
Kuřecí steak (200g), bylinkové máslo

Hovězí Rumpsteak (250g), bylinkové máslo

Hovězí Rib Eye steak (250g), bylinkové máslo
Hovězí Flank steak (250g) , bylinkové máslo

135

125,-

195.195.195.-

smažená jídla

Smažený kuřecí řízek citronem (200g),

105,-

Smažený vepřový řízek s citronem(200g),

105,-

Smažený sýr,domácí tatarská omáčka (150g)

95,-

Smažený hermelín,domácí tatarská omáčka(100g)

95,-

bezmasá jídla

RP

Bramborové noky s listovým špenátem a
smetanou,gratinované sýrem Grana Morávia
(250g)
Smetanové rizoto Scoti Arborio s pravými
hříbky a sýrem Grana Morávia (250g)

125,-

135,-

zeleninové saláty

Šopský salát sypaný balkánským sýrem (250g)

60,-

Mix listových salátů s vepřovou panenkou,sušená
rajčata,mozzarella,bazalkové pesto (350g)

145,-

Řecký salát (250g)

65,-

Caesar salát (350g)

140,-

přílohy

RP
Americké brambory (200g)

30,-

Vařené brambory (200g)

25,-

Šťouchané brambory se slaninou a cibulkou
(200g)

30,-

Domácí hranolky (200g)

30,-

Belgické hranolky (200g)

40,-

Restované fazolové lusky se slaninou (200g)

45,-

Grilovaná čerstvá zelenina (200g)

45,-

dezerty

Palačinka s malinovou domácí
marmeládou,tvarohem a šlehačkou (1ks)

69,-

Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou (3X
kopeček)

55,-

Brownies - maliny a malinový sorbet
Musli (100g) s čerstvým ovocem a nokem ze
zakysané smetany

69,-

55,-

teplé omáčky

RP
Demi Glace (100g)

25,-

Omáčka z nakládaného zeleného pepře
(100g)

25,-

Hříbková omáčka

25,-

studené omáčky

BBQ (100g)

30,-

Chilli omáčka z drcených rajčat (100g)

20,-

Domácí tatrská omáčka (100g)

15,-

