Menu
Polévka / Soup
Silný hovězí vývar s játrovými knedlíčky
Beef broth with liver dumplings

55 CZK

Hlavní jídla / Main dishes
200 g Pečená vepřová panenka v bylinkách, polenta s lanýžovým olejem, kedlubnové ragú
Herb roasted pork tenderlion, cream polenta with truffle oil, kohlrabi ragout

239 CZK

200 g Filet z lososa, listový smetanový špenát a máslové brambory
Salmon fillet, leaf cream spinach and butter potaoes

349 CZK

200 g Steak z hovězí svíčkové s pepřovou omáčkou a steakové hranolky
Fillet mignon with pepper sauce and steak chips

399 CZK

180 g Cheeseburger se sýrem cheddar a křupavou cibulkou podávaný v naší domácí bulce,
švestková whisky majonéza, hranolky a coleslaw
Cheeseburger with cheddar cheese and cripsy onion served in our homamade bun,
plum whiskey mayonnaise, french fries and coleslaw

229 CZK

200 g Domácí raviolli plněné bylinkovou ricottou, parmesánová omáčka,
cherry rajčátka a bazalkové pesto
Homemade raviolli stuffed with herb ricotta, parmesan sauce, cherry tomatoes and basil pesto

179 CZK

Klasika dle šéfkuchaře / Classic recipes by chef
150 g Roláda z vysokého roštěnce ala „španělský ptáček“ s domácím špekovým knedlíkem, šalotka
Rolled roast beef stuffed with egg and sausage with homemade bacon dumplings, shallots

239 CZK

250 g Konfitované kachní stehýnko, červené zelí a špeková bramborová roláda
Confit duck leg, red cabbage and bacon-potato roll

269 CZK

350 g Kuřecí paličky v naší pikantní BBQ marinádě, pečené bramborové plátky a česnekový dip
Chicken drumsticks in our spicy BBQ marinade, baked potato slices and garlic dip

189 CZK

Dezerty / Desserts
Domácí povidlové taštičky s mákem a ricottou, ovocné coulies
Homemade dough filled plum jam with poppy seeds and ricotta, fruit coulies

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 21:30 hodin / We are here to cook every day untill 9:30 pm
Obsah alergenů předložíme na vyžádání / the content of allergens at your disposal on request
Za 1/2 porce účtujeme 75% z ceny / Half ration for 75% of the price

89 CZK

