PŘEDKRMY
Grilovaný kozí sýr v anglické slanině, čerstvá rukola, brusinky,
bylinkový toust
119 Kč
Nadívané žampióny nivou, slaninou a cibulkou
zjemněné smetanou, bylinkový toust
110 Kč
Zapečená ďábelská topinka s kuřecím masem, cibule, paprika
105 Kč
Schwarzwaldská šunka, smetanový křen, bylinkový toust
89 Kč

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

HOVĚZÍ MASO
250 g Grilovaná roštěná s bylinkovým máslem, šťouchané
brambory s jarní cibulkou zjemněné smetanou
220 Kč

250 g Hovězí biftek, pepřová omáčka, steakové hranolky
325 Kč

200 g Zámecké nudličky z hovězí svíčkové, bramboráčky
279 Kč

200 g FLANK steak, gratinované brambory,
fazolky ve slanině
245 Kč

200 g BBQ hovězí burger, steakové hranolky,
tatarská omáčka
210 Kč

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

VEPŘOVÉ MASO
200 g Vykostěné nadívané zámecké žebírko slaninou,
žampiony a sýrem, opečené brambory
195 Kč

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

200 g Grilované medailonky z vepřové panenky,
špenátové rizoto
210 Kč

200 g Šťavnatá grilovaná krkovička, pečený brambor
v alobalu s jemným česnekovým dresinkem,
balsamico redukce
195 Kč

200 g Pikantní masová směs, jasmínová rýže
189 Kč

DRŮBEŽÍ MASO
200 g Kuřecí prsa na šalvěji s křupavou pancettou,
cibulový dip, grilovaná zelenina
219 Kč

200 g Grilovaná kuřecí prsa plněná camembertem
a schwarzwaldskou šunkou, gratinované brambory
195 Kč

200 g Kuřecí steak na liškách se smetanovým přelivem,
bramborové placky
189 Kč

250 g Filírovaná kachní prsa s jemnými petrželovými noky
a vídeňskou cibulkou
210 Kč

RYBY
200 g Grilovaný norský losos se smetanovošpenátovými brambory
255 Kč
200 g Grilovaný candát na česneku a estragonu, šťouchané
brambory s jarní cibulkou a slaninou
250 Kč

TĚSTOVINY, RIZOTA, NOKY
300 g Tagliatelle s grilovanými kousky lososa, cherry rajčata,
brokolice, zjemněné smetanou
225 Kč
300 g Gratinované noky s vepřovou panenkou a houbami,
smetanová omáčka, parmezán
215 Kč
300 g Milánské rizoto se šafránem a plátky
hovězí svíčkové, parmezán
230 Kč

DĚTSKÁ JÍDLA
Přírodní kuřecí steak, mačkaný brambor
85 Kč
Kuřecí stripsy, vařený brambor
85 Kč

SALÁTY
300 g Salát Caesar – grilovaná kuřecí prsa, římský salát,
slanina, krutony, parmezán
165 Kč
300 g Zeleninový salát s olivami a balkánským sýrem
150 Kč
Miska trhaných salátů s čerstvou zeleninou
75 Kč

VEGETARIÁNSKÁ JÍDLA
100 g Grilovaný camembert, restované
brambory se zeleninou
170 Kč
300 g Gratinované bramborové noky s houbami,
smetana, parmezán
175 Kč
300 g Špenátové rizoto s kozím sýrem
195 Kč

MOUČNÍKY
Crème Brûlée
85 Kč
Jahodová Pavlova s mascarpone, čerstvé ovoce
90 Kč
Palačinka se šlehačkou, banán, med, mandle
95 Kč
Zmrzlinový pohár, lesní ovoce, šlehačka
90 Kč
Čokoládový fondant, jahodový přeliv, čerstvé ovoce
95 Kč

PŘÍLOHY
Vařené brambory
Šťouchané brambory
Restované brambory
Gratinované brambory
Steakové hranolky
Rýže jasmínová
Grilovaná zelenina
Slaninové fazolky
Pečivo
Tatarská omáčka
Kečup

30 Kč
35 Kč
35 Kč
55 Kč
45 Kč
35 Kč
65 Kč
55 Kč
20 Kč
25 Kč
20 Kč

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

