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OMÁČKY
Tatarská omáčka
Speciální houbová (1,7)
Omáčka pepřová (1,7,9)
Omáčka nivov? (1,7)

STUDENÉ PŘEDKRMY

25,- Kč
35,- Kč
35,- Kč
35,- Kč

Šunková rolka

79,- Kč

s křenem (7)

Domácí paštika

79,- Kč

s brusinkami
podávaná s chlebem /100 g/ (1,3,7)

DEZERTY
Kynutý knedlík

59,- Kč

POLÉVKY Hovězí vývar

jeden kousek kynutého knedlíku s borůvkami,
strouhaným tvarohem a přepuštěným máslem (1,3,7)

poctivý vývar s játrovými
knedlíčky nudlemi /3 dcl/ (1,3,9)

Drůbeží vývar

Palačinky se zrmrzlinou a šlehačkou
2 ks (1,3,7)
94,- Kč

Toskánská polévka 68,-Kč
hustá rajčatová polévka
podávaná se smetanou /3 dcl/ (7)

vanilková nebo ovocná

DOBROTY K PIVU
Škvarková pomazánka

79,-Kč

domácí škvarková pomazánka s čerstvým chlebem, okurkou a cibulí /100 g/ (1,3,10)

Nakládaný hermelín

79,-Kč

domácí nakládaný hermelín s jalapeňo a pečivem /100 g/

Pikantní masová topinka 130,-Kč

DOMÁCÍ JÍDLA
Hovězí guláš

59,-Kč

domácí bramborové lupínky s česnekovým dipem /200 g/
Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy.
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195,- Kč

špekové a houskové knedlíky
s červenou cibulkou /200g/ (1,3)

Svíčkov? na smetaně

207,- Kč

s domácím houskovým knedlíkem /200g/ (1,7,9)

2 ks topinky s pikantní masovou směsí a zeleninovým lečem /150 g/ (1,3)

Bramborové lupínky

65,-Kč

poctivý vývar s kuřecím
masem a nudlemi /3 dcl/ (1,3,9)

25,- Kč

Kopeček zmrzliny

68,-Kč

Hovězí líčka

203,- Kč

na červeném víně se šťouchaným bramborem /200g/ (1,9)
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JÍDLA NA OBJEDNÁVKU

BEZ MASA
Kynuté knedlíky s borůvkami

Grilovaný kuřecí steak

158,-Kč

kuřecí prsní grilovaný steak na bylinkách s grilovanou zeleninou

3 kusy kynutých knedlíků se strouhaným
tvarohem a přepuštěným máslem (1,3,7)

Smažený sýr

178,- Kč

Mix salátů

145,-Kč

169,- Kč

dresing z jogurtu, hořčice a medu, grilované kuřecí prso /400 g/ (7,10)

s domácí tatarkou /150 g/ (1,3,7)

119,-Kč

Smažený kuřecí řízek

165,-Kč

Smažený vepřový řízek

Spaghetti

kuřecí prsní řízek /150 g/ (1,3,7)

aglio olio e pepperoncino /300 g/ (1,3)

Smažený hermelín

145,- Kč

s brusinkovým dipem /100 g/ (1,3,7)

145,- Kč

z naložené kotlety /150 g/ (1,3,7)

137,-Kč

Cuketa zapečená sýrem

Uzená vepřová žebra

a plátky červené řepy (7)

286,- Kč

uzená vepřová žebra v marinádě z medu a BBQ, hořčice, křen,
kozí roh, okurka a pečený chléb /700 g/ (1,3,7)

Buchtičky s vanilkovým krémem 123,-Kč

Steak z vepřové panenky
s fazolovými lusky,
přelitý pepřovou omáčkou /200g/ (1,10)

PŘÍLOHY

Za poloviční porce
účtujeme 70% ceny.
P ř e j e m e Vá m
DOBROU CHUŤ.

238,- Kč

Hovězí tatarský biftek

Vařený brambor

35,-Kč

Šťouchaný brambor

48,-Kč

Bramborové hranolky

40,-Kč

Americký brambor

40,-Kč

Královské hradní dukáty

Grilovaná zelenina

58,-Kč

na jehle smažené kuřecí řízečky
a smažené žampiony plněné nivou /250g/ (1,3,7)

Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy.
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100g/

mleté hovězí maso
bez tepelné úpravy,
podáváme s topinkami (1,3)

200g/

Spaghetti

158,- Kč
228,- Kč
140,- Kč

bolognese s parmazánem /300g/ (1,3,7)
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