STUDENÉ PŘEDKRMY 80g
Tataráček z uzeného lososa na lůžku z listových salátů dochucených
limetkovým balsamicem s kapkou zeleného čaje al. (12)
130,Kachní paštika na rukolovém salátu s
brusinkovou omáčkou al. (3, 7, 12)

115,-

Kozí sýr s marinovanými fíky v koňaku a
lístky rukoly al. (7, 12)

105,-

POLÉVKY
Hovězí vývar s masem a nudlemi

al. ( 1, 3, 9 )

Hříbkové cappuccino s kmínovou tyčinkou

al. (1, 3, 7)

Hráškový krém s křupavou slaninou a
česnekové krutony al. (1, 3, 7)

40,80,75,-

TEPLÉ PŘEDKRMY 90g
Ragú z husích jater na červené cibuli s majoránkou,
domácí ciabatta al. (1, 3)

110,-

Tygří krevety na chřestovém rissotu

150,-

al. (2, 7)

Kozí sýr pečený v tyrolské slanině s rukolovým
salátem na carpacciu z červené řepy al. (7, 12)

120,-

TĚSTOVINY A SALÁTY 300g
Tagliatelle na tyrolském specku s vepřovou panenkou
a sušenými rajčaty, parmazán al. (1, 3)

185,-

Tagliatelle s kuřecím masem a brokolicí v
sýrové omáčce al. (1, 3, 7)

160,-

Houbové rissoto s parmazánem

145,-

al. (7)

Rukolový salát s cherry rajčátky, mozzarellou a
píniovými oříšky al. (7, 8, 12)

130,-

Salát „Caesar“ s kuřecím masem,
parmazánový chips al. (1, 3, 4, 7, 10)

160,-

HLAVNÍ JÍDLA 200g
Kuřecí prsa s omáčkou z rozinek a bílého vína,
karotkou a domácími kroketami al. (1, 3, 7, 12)

185,-

Kuřecí prsa marinovaná v bylinkách na těstovinovém lůžku,
holandská omáčka s rajčaty a zelený chřest al. (1, 3, 7)

195,-

Kachní prsa v pomerančovém pepři se švestkovou omáčkou,
domácí mandlové krokety, máslová brokolice al. (1, 3, 7, 12)

250,-

Pikantní vepřová krkovice na grilu s
pažitkovo česnekovým tvarohem, opečený brambor

200g / 300g

al. (7)

195,- / 270,-

Medailonky z vepřové panenky v tyrolské slanině,
grilovaná zelenina a tymiánový demi glace al. (7)

220,-

Vepřová panenka na smetanových liškách,mačkané brambory s
mladou cibulkou a fazolky na slanině al. (1, 7)

245,-

Šašlik z vepřové panenky s rokfórovou omáčkou, gratinované
brambory s parmazánem, restované fazolky al. (3, 7)

250,-

Smažená vepřová kotleta s bramborovou kaší

175,-

al. (1, 3, 7)

Barbecue steak z vepřové pečeně „U.S. Pork Duroc“
s restovanou čekankou dochucenou balsamicem a
mačkané brambory s pečeným česnekem al. (12)
Rib eye steak na zeleném pepři s grilovanou otýpkou
chřestu ve slaninové košilce, domácí hranolky al. (7)
Top blade steak s pečeným česnekem a omáčkou z
hrubozrnné hořčice, zapečená brambora s bylinkovým
tvarohem a fazolky ve slanině al. (7, 10)

200g / 300g

240,- / 340,200g / 300g

315,- / 440,200g / 300g

295,- / 420,-

RYBY 170g
Losos v bylinkové páře s bramborovým pyré a
kousky brokolice, maltézská omáčka al. (3, 4, 7)

270,-

Pečený candát, máslová zelenina a
fenyklový přeliv s citrónovou kůrou

260,-

al. (4, 12)

Váhy masa jsou uváděny v syrovém stavu.

MALÉ SALÁTY 150g
Míchaný salát

al. (12)

55,-

Šopský salát

al. (7, 12)

75,-

al. (12)

60,-

Okurkový salát

STUDENÉ OMÁČKY 50g
Domácí tatarská omáčka

al. (3, 10, 12)

35,-

al. (3, 10)

35,-

Domácí pikantní majonéza
Pažitkový tvaroh

al. (7)

Česneková omáčka
Bylinková omáčka
Dijónská hořčice

al. (7)

35,35,-

al. (7)

35,-

al. (10)

35,-

DEZERTY
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a
domácí šlehačkou al. (3, 7)

85,-

Vanilková zmrzlina v teplém karamelu s ořechy a
domácí šlehačkou al. (3, 7, 8)

90,-

Domácí palačinka s nugátovým krémem a
vanilkovou pěnou al. (1, 3, 7, 8)

95,-

Čokoládový fondán s omáčkou z lesního ovoce,
vanlková zmrzlina al. (1, 3)

130,-

Jablečný dortík s tvarohem a omáčkou z pečených
jablek se skořicí al. (1, 3, 7)

85,-

Zmrzlina dle denní nabídky

20,- / kopeček

al. (3, 7)

Platbu stravenkami lze uplatnit pouze v pracovní dny v době obědového menu.

