
Jídelní lístek / Menu  

 

Předkrmy / Starters 

Drůbeží paštika s cibulovou marmeládou a pečivem      130,- Czk 

Poultry paté with onion chutney and bread  

 

Polévka / Soup 

Polévka dle denní nabídky         95,- Czk 

Soup of the day 

 

Saláty / Salad 

Caesar salát s ančovičkovým dresinkem, krutony a parmasanem    180,- Czk 

Caesar salad with anchovy dressing, croutons and parmasan 

Kuřecí stripsy/ Vejce                             60,-/ 20,- Czk 

Chicken / Egg 

Zeleninový salát s balzamikovou redukcí       130,- Czk 

Vegetable salad with balsamico 

 

Hlavní jídla / Main course 

Hovězí svíčková na smetaně s žemlovým knedlíkem      245,- Czk 

Braised beef in creamy sauce with dumplings  

Hovězí guláš s bramborovým koláčem        235,- Czk 

Beef goulash with potato cake 

Řízky z vepřové panenky s lehkým bramborovým salátem     260,- Czk 

Pork tenderloin escalopes with potato salad 

Supreme z kuřete s paprikovou omáčkou, noky a paprikovým julliene    295,- Czk 

Chicken Supreme with pepper sauce with gnocchi and pepper Julliene 

Koprová omáčka s vejcem, bramborami, marinovanou okurkou a sušeným žloutkem  195,- Czk 

Dill sauce with egg, potatoes and marinated cucumber and dried yolk 

 

 

Dezerty / Dessert 

Domácí větrník s jahodami a citrónovým krémem, jahodové coulis    140,- Czk 

Homemade pinwheel with strawberries and lemon cream, strawberry coulis 



Sezónní nabídka / Season offer 

 

 

Předkrm / Starter 

Výběr uzenin a sýrů s nakládanou zeleninou       190,- Czk 

Selection of salami and cheese with pickled vegetable 

 

Salát / Salad 

Bůvolí mozzarella s rajčaty a rukolou         195,- Czk 

Bufallo mozzarella with tomatoes and rocket  

 

Hlavní 

Hovězí svíčková, mrkvové pyré, brambory Grenaille a koňaková omáčka   430,- Czk 

Beef tenderloin with carrot purée, Grenaille and cognac sauce 

Spaghetti Carbonara          230,- Czk 

Tagliatelle Bolognese          220,- Czk 

Houbové risotto                       210,- Czk 

Grilovaný filet z lososa s rukolovým salátkem       320,- Czk 

Grilled salmon with rocket salad 

 

Dezerty / Dessert 

Dezert dle denní nabídky         150,- Czk 

Dessert of the day 

 

 

 

 

 

 

Uvedené ceny jsou včetně DPH / All prices are inclusive of VAT 


