PŘEDKRMY
Grilovaný kozí sýr, slanina, čerstvá rukola, brusinky,
bylinková bageta
110 Kč
Uzená kachní prsa na listovém salátku, pomerančová
omáčka, bylinková bageta
125 Kč
Zapečená ďábelská topinka s kuřecím masem, cibule, paprika
80 Kč
Schwarzwaldská šunka, smetanový křen
90 Kč
Nakládaný hermelín
55 Kč

POLÉVKY
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudle,
zelenina julienne
39 Kč
Krémová cibulačka, restovaná slanina, bylinkové krutony
45 Kč

SPECIALITY Z GRILU A PÁNVÍ
250 g Grilovaná roštěná s bylinkovým máslem, mačkaný
brambor s jarní cibulkou zjemněný smetanou
230 Kč

250 g Hovězí roštěná s grilovaným chřestem v pancettě,
gratinovaný brambor ve slupce, demi glace
255 Kč

200 g Hovězí biftek, pepřová omáčka, steakové hranolky
295 Kč

250 g Ribeye steak, slaninové fazolky, omáčka demi glace
335 Kč

200 g BBQ trhaný hovězí sendvič, steakové hranolky,
kari majonéza
195 Kč

200 g Zámecké nudličky s červenou cibulkou,
česnek, ústřicová omáčka, argentinský brambor
210 Kč

200 g Tatarský biftek z pravé svíčkové, 5 ks topinek
280 Kč

200 g Grilovaná vepřová panenka ve slaninovém kabátku,
gratinovaný brambor
235 Kč

200 g Grilované biftečky z vepřové panenky, smetanová
kapusta, tyrolský špek
225 Kč

200 g Vepřová líčka na červeném víně, čerstvé bylinky,
bramborové pyré
195 Kč

200 g Kuřecí prsa na šalvěji s křupavou pancettou,
cibulový dip, grilovaná zelenina
195 Kč

200 g Grilovaná kuřecí prsa plněná camembertem a
schwarzwaldskou šunkou, gratinovaný brambor
205 Kč

350 g Konfitované kachní stehno, bramborové šišky,
listový špenát, domácí škvarky
215 Kč

250 g Grilované kachní prso na rozmarýnu, bramborové
placky, listový salát
210 Kč

TĚSTOVINY, RIZOTA, NOKY
300 g Tagliatelle s grilovanými kousky lososa, cherry rajčata,
česnek, čerstvé bylinky
240 Kč

300 g Gratinované noky s vepřovou panenkou, lesní houby,
smetanová omáčka, parmezán
195 Kč

300 g Grilované tygří krevety na šafránovém rizotu, řasy
wakame, černé sezamové semínko
245 Kč

DĚTSKÁ JÍDLA
Přírodní kuřecí steak, mačkaný brambor
85 Kč

Kuřecí stripsy, vařený brambor
85 Kč

RYBY
200 g Steak z norského lososa s citronovým pepřem,
ratatouille zelenina
265 Kč
300 g Grilovaný pstruh, čerstvé bylinky s česnekem,
petrželové brambory
195 Kč
(doplatek 10 g / 8 Kč)

200 g Grilovaný candát „VIERGE“, kurkumové pyré,
celerový chips
275 Kč

SALÁTY
300 g Rytířský salát
grilovaná kuřecí prsa, listové saláty, rajče, okurka,
paprika, kukuřice, česnekový dresink
155 Kč

–

–

300 g Salát Caesar
grilovaná kuřecí prsa, římský salát, slanina,
krutony, parmezán
165 Kč

300 g Směs listových salátů, plátky zauzených kachních
prsou, řapíkatý celer, jablka, vlašské ořechy
160 Kč

MOUČNÍKY
Crème Brûlée
85 Kč
Mascarpone s javorovým sirupem, cookies, čerstvé ovoce
95 Kč
Palačinka se šlehačkou, banán, med, pražené mandle
85 Kč
Variace zmrzliny s jahodami, šlehačka
75 Kč

PŘÍLOHY
Vařené brambory
Opečené brambory
Gratinované brambory
Hranolky
Krokety
Rýže
Čerstvá zelenina
Grilovaná zelenina
Slaninové fazolky
Pečivo
Bylinkové máslo

30 Kč
35 Kč
55 Kč
35 Kč
35 Kč
30 Kč
55 Kč
65 Kč
55 Kč
20 Kč
20 Kč

STUDENÉ OMÁČKY
Cibulový dip
Česneková omáčka
Sweet chilly omáčka
Tatarská omáčka
Kečup

30 Kč
30 Kč
30 Kč
25 Kč
20 Kč

TEPLÉ OMÁČKY
Houbová omáčka
Rokfórová omáčka
Pepřová omáčka

35 Kč
35 Kč
35 Kč

Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou
k dispozici na vyžádání u obsluhy.
Je účtováno 75 % ceny za poloviční porci.
Jídla od nás si můžete odnést s sebou v připravených boxech.

