Studené předkrmy
mozzarella s rajčaty, toast
utopenec, chléb
domácí nakládaný hermelín, chléb
carpaccio z červené řepy, balkán.sýr, toast

69,59,65,89,-

1,3,7
1,3,7
1,3,7
1,3,7

teplé předkrmy
klobása, hořčice, křen, chléb
bramboráčky s pikantní masovou směsí

95,- 1,3,7,10
129,- 1,3,7

polévky
staročeská česnečka s krutony
hovězí vývar se zeleninou a nudličkami
domácí kulajda s hříbky a vejcem

49,- 1,3,7
49,- 1,3,7,9
65,- 1,3,7,9

dle denní nabídky

hotová jídla
hov. svíčková omáčka, housk. knedlík, terč 169,- Kč 1,3,7,9,10
hovězí guláš, houskový knedlík
165,- Kč 1,3,7
výpečky, zelí, dva druhy knedlíků
165,- Kč
dle denní nabídky

minutky

kuřecí maso
smažený kuřecí řízek, citron
kuřecí směs se smet. om. a nivou
kuřecí medailonky s pikant. dipem
kuřecí steak na bylinkovém másle
kapsa smažená plněná šunkou a hermelínem
salát s gril. kuřecím masem a pikant. dipem

135,1,3,7
155,1,7
159,- 7
149,- 7
169,- 1,3,7
139,- 1,3,7

vepřové maso
smažený vepřový řízek, citron
ďábelská vepřová směs
krkovice pikantní s česnekem
steak z krkovice s cibulovými kroužky
vepřová panenka na tymiánu se smet. omáčkou
vepřová panenka na houbové omáčce

135,- 1,3,7
145,- 1
185,- 7
189,- 7
209,- 1,7,10
219,- 1,7

ryby
pstruh na másle

219,- 1,4,7

bezmasá jídla
1 porce
1 porce
1 porce
1 porce

smažený obalovaný sýr
smažený obalovaný hermelín
grilovaný hermelín s brusinkami
zeleninový kuskus

109,- 1,3,7
109,- 1,3,7
129,- 7
99,- 1

hranolky
krokety
americké brambory
vařené brambory
šťouchané brambory se slaninou
bramboráčky
fazolky na slanině
rýže
houskový knedlík

43,43,43,43,50,50,50,43,10,-

přílohy
1 porce
1 porce
1 porce
1 porce
1 porce
3 ks
1 porce
1 porce
1ks

7
1,3,7
7
1,3,7

2ks

chléb, pečivo
brusinková omáčka
domácí tatarka

10,- 1,3,7
29,25,- 7

ďábelská tatarka
kečup
zeleninová obloha
sos, omáčka (ke knedlíkům)

29,- 7
19,19,25,-

saláty
salát s gril. kuřecím masem a pikant. dipem
carpaccio z červené řepy, balkán.sýr, toast
šopský
míchaný
rajčatový, okurkový

139,- 7
89,- 1,3,7
89,- 7
65,59,-

moučníky, dezerty
dle denní nabídky
1ks

palačinka plněná zmrzlinou,
šlehačka
1ks
palačinka s džemem, šlehačka
1ks
palačinka s nutelou, šlehačka
1ks
štrůdl s vanil. zmrzlinou
3 kopečky zmrzlina míchaná, šlehačka
3 kopečky zmrzlinový pohár s ovocem, šlehačka
3 kopečky vanilk. zmrzliny – horké maliny

85,- 1,3,7
69,75,59,65,75,85,-

1,3,7
1,3,7
7
7
7
7

Za poloviční porci se účtuje 70% z ceny
Box sebou
15,- Kč
Informace o alergenech obsažených v pokrmech a nápojích je vyznačen na tomto
jídelním lístku.

Hlavní skupiny alergenů jsou:
1. obiloviny obsahující lepek
2. korýši a výrobky z nich
3. vejce a výrobky z nich
4. ryby a výrobky z nich
5. jádra podzemnice olejné /arašídy/ a výrobky z nich
6. sójové boby a výrobky z nich
7. mléko a výrobky z něj
8. skořápkové plody: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové
ořechy,
para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich
9. celer a výrobky z něj
10. hořčice a výrobky z ní
11. sezamová semena a výrobky z nich
12. oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l
13. vlčí bob /lupina/ a výrobky z něj
14. měkkýši a výrobky z nich

