
Ceasar salát {římský salát, ančovičkový dresink, česnekové krutony, sýr Grana Padano}
                           - s grilovaným lososem 130g     (1,3,4,7,10) ....................................................................................179 Kč

                           - s krůtím masem 130g               (1,3,4,7,10) .........................................................................................159 Kč

Salát s grilovaným kozím sýrem a medem   (1,7,8) ..................................................................................165 Kč

{80g grilovaný kozí sýr s medem, jablko, salátové listy, pražené ořechy, malinová redukce, toast}

Míchaný zeleninový salát s feta sýrem a olivovým olejem  200g   (7) ................................................................ 95 Kč

PŘÍLOHY

Smažené bramborové hranolky ................................................. 40 Kč

Opečené brambory na másle s bylinkami 250g (7) ............... 40 Kč

Vařené brambory s máslem a petrželkou 250g (7) ................ 35 Kč

Restovaná zelenina na olivovém oleji ...................................... 65 Kč

Přílohový salátek ............................................................................... 45 Kč

Vařená rýže  ......................................................................................... 35 Kč

Pečivo/Topinka 1ks   (1,3,7)  ............................................................5/10 Kč 

Naše ochucená majonéza, Kečup 50g (3,6,7,10) ......................... 25 Kč

     Francouzské sladké palačinky        85 Kč 
1  s banánem a mléčnou čokoládou, šlehačka   (1,3,7) 

2 s malinami a vanilkovou zmrzlinou, šlehačka   (1,3,7)

POKRMY PRO NAŠE NEJMENŠÍ HOSTY

Filet z candáta na másle 100g,  vařené brambory  (4,7) ................129 Kč

Přírodní krůtí plátek 100g, bramborová kaše  (1) .............................. 95 Kč

BEZMASÁ JÍDLA
 
Smažený sýr Eidam, naše ochucená majonéza 100g (1,3,6,10) 109 Kč

Sendvič se sázeným vejcem, hranolky (hermelín, pomazánkové, 

rajče, salátové listy, slunečnicová semínka, ochucená majonéza)  (1,3,6,7,10) ...........135 Kč 

Dušená hovězí líčka s červeným vínem a kořenovou 
zeleninou, bramborová kaše

150g..... 185 Kč (1,7,9,12)

HOVĚZÍ TATARÁČEK
– 180g –

{namíchán z: hovězího válečku, 
žloutku, cibule, chilli, soli, pepře, 

mletého kmínu, worchesteru, 
hořčice, kečupu+ 4ks topinek}

195 Kč (1,3,6,10)

Ochutnejte

Dezerty
"PODÁVÁME
S ČERSTVOU
ŠLEHAČKOU"

 POHÁRY

1) s griliášem a zmrzlinou Malaga         
(rozinky, rum), šlehačka  (1,3,7,8)

2) s horkými borůvkami a zakysanou smetanou  (1,3,7)

150g

     NA OBJEDNÁVKU 
                 

     ČERSTVÉ RYBY PEČENÉ V SOLI

     MOŘSKÉ PLODY

     UZENÉ RYBY

     CELÁ PEČENÁ KACHNA/HUSA

LÍVANCE  85 Kč

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou, šlehačka  (7)       85 Kč

Dětský pohár s ovocem a zmrzlinou, oplatka, šlehačka   
                                    (1,3,7)                                                   70 Kč           
   


