Předkrm / Starter
Domácí paštika I cibulové chutney I pomerančový jus I rukola

115 CZK

Home made paté I onion chutney I orange jus I rucola

Polévka / Soup
Poctivá kulajda se ztraceným vejcem

65 CZK

Tradicional czech cream soup with dill a egg

Hlavní jídla / Main dishes
200 g

Vepřová panenka pečená do růžova | papriková salsa s mangem |
bramborová kroketa se sýrem

250 CZK

Roasted pork tenderloin I pepper salsa with mango I potato croquette with cheese

350 g

Konfitované kachní stehno | červené zelí na víně a skořici I
bramborový knedlík

269 CZK

Confit duck leg I red cabbage in wine and cinnamon I potato dumpling riginal

150 g

Tradiční hovězí svíčková na smetaně | brusinky | karlovarský knedlík

250 CZK

Traditional beef sirloin in cream sauce with cranberries | Carlsbad dumplings

200 g

Steak z hovězí svíčkové | pepřová omáčka |
fazolové lusky | špek | hranolky

460 CZK

Fillet mignon | pepper cream sauce | been pods with bacon | french fries

250 g

Telecí ossobuco na šafránovém rizottu I gremolata

349 CZK

Veal ossobuco I saffron risotto I gremolate

150 g

Filet z nilského okouna na černé rýži | fenyklový salátek a granátové jablko
Nile perch fillet on black rice I fennel salad and pomegranate

290 CZK

800 g

Sous – vide vepřové kolínko I salátek ze zelí I dřevorubecký chléb

315 CZK

Sous - vide pork knuckle I cabbage salad I bread

150 g

Kančí řízečky I náš bramborový salát s cibulkou

239 CZK

Fried wild boar cutlets I our potato salad with onion

200 g

Špalíky uzeného hovězího jazyka I wasabi bramborová kaše I
křenová remuláda

195 CZK

Smoked beef tongue I wasabi mashed potatoes I horseradish remoulade

300 g

Bigoli s cuketovým ragú I parmesán

170 CZK

Bigoli with zucchini ragout I parmesan

Salát z grilovaného lilku a cukety I sladké ořechy I
filovaná hovězí svíčková

239 CZK

Grilled eggplant and zucchini salad I sweet nuts I filleted beef sirloin

Dezert / Dessert
Šišky s mákem | vanilková espuma | višně macerované v rumu

115 CZK

Potato cones with poppy seeds I vanilla espuma I cherries macerated in rum

Ceny jsou včetně DPH / Price includes VAT
Váha masa je uvedena vždy v syrovém stavu / All weights of meat dishes indicated refer to their raw state
Vaříme každý den do 22:00 hodin / We are here to cook every day untill 10:00 pm
Obsah alergenů předložíme na vyžádání / Allergen content available on request
Za 1/2 porce účtujeme 75% z ceny / Half ration for 75% of the price

