
 

Polévky 

0,33 l Hovězí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky          45,- Kč 

0,33 l Dle denní nabídky               45,- Kč 

Předkrmy 

80 g   Paštika z kachních jater s opečeným toastem a brusinkami         80,- Kč 

80 g   Smažené tortilla chipsy přelité salsou, zapečené sýrem       110,- Kč 

 mozzarella a s kousky kuřecího masa   

 

Pokrmy z kuřecího masa 

150 g   Salát „Caesar“ s kuřecím masem, krutony a parmezánem      180,- Kč  

150 g    Kuřecí stripsy s bramborovou kaší sypané mozzarellou         150,- Kč 

600 g    Glazovaná medová křidélka s BBQ omáčkou, hranolky a chilli       180,- Kč 

  dipem 

200 g    Kuřecí steak sous-vide s měsíčky pečených brambor, sýrovou       190,- Kč 

  omáčkou a baby kukuřičkami   

200 g    Fajitas de pollo (grilovaná čerstvá zelenina, kuřecí maso, žlutý      240,- Kč 

  meloun podávané na rozpálené pánvi s omáčkou crema  

  a pšeničnou tortillou)  

 



 

  

Pokrmy z vepřového masa 

200 g    Steak z vepřové krkovičky podávaný na prkně s česnekovými      220,- Kč 

   bramborami a pepřovou omáčkou 

200 g    Grilovaná panenka podávaná s gnocchi v houbové omáčce      240,- Kč 

   s opečenou slaninou sypaná parmezánem 

600 g    Pečená vepřová žebra na medu s dijonskou omáčkou podávaná     190,- Kč 

   na prkně s kozími rohy, křenem, cibulí a pečivem 

 

Pokrmy z hovězího masa 

200 g    Hovězí burger s BBQ omáčkou, cibulí, rajčetem, slaninou             190,- Kč 

   a salátem, podávaný se steakovými hranolky 

180 g    Farm steak podávaný s bramborovými fondanty a pepřovou      330,- Kč   

  omáčkou, zdobený smaženou cibulkou, pečenou slaninou  

  a sázeným vejcem   

 

Speciality naší kuchyně 

180 g    Candát grilovaný na másle podávaný na salátovém lůžku       230,- Kč 

          s fenyklem, rukolou a mandarinkami se zálivkou ze smetanového   

          kopru a bramborovou kaší  

             



 

 

 

 

200 g    Filet „ESPECIAL“ (na meči pečené kousky vepřové panenky,      250,- Kč 

         kuřecích prsou, slaniny, cibulky a papriky podávaný na prkně  

  s opékanými brambory, grilovanou zeleninou a omáčkou  

  garlic cheesse   

150 g    Tatarák z hovězí svíčkové (8 ks ½ topinek)         260,- Kč 

1000 g   Prkno plné řízků, chléb okurek           390,- Kč 

 

Dezerty 

 100 g    Čokoládový cake se zmrzlinou zdobený ovocem               110,- Kč 

 2 ks    Palačinky plněné zmrzlinou zdobené ovocem, šlehačkou    75,- Kč 

    a čokoládovou polevou   

    Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou          65,- Kč 

 

Děkujeme Vám za trpělivost a respektování doby nutné k přípravě 
Vaší objednávky. 

 

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ 

         

 

* Všechny pokrmy obsahují alergeny (informace na vyžádání u obsluhy) 

** Gramáž u jednotlivých jídel se vztahuje k masu v syrovém stavu 


