JÍDELNÍ LÍSTEK

Předkrmy
Domácí paštika z husích jater s mandlemi a brusinkovým chutney

120 Kč

Hovězí tatarák s kapary a cibulkou, česnekové topinky

185 Kč

Polévka
Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi

55 Kč

Kulajda se zastřeným vejcem

65 Kč

Saláty
Trhaný salát s cherry rajčaty a zastřeným vejcem

189 Kč

Trhaný salát s rajčaty a pečenými kousky lososa

199 Kč

Hlavní chod
Hovězí svíčková na smetaně, karlovarský knedlík, brusinky

210 Kč

Telecí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborové pyré

220 Kč

Vepřová panenka na houbovém ragů, domácí bramborové dukátky

220 Kč

Pečená vepřová panenka, pepřová omáčka, domácí bramborové krokety

195 Kč

Vepřová panenka na zelených fazolkách a slanince, bramborové dukátky.

220 Kč

Smažený kuřecí nebo vepřový řízek, šťouchané brambory

169 Kč

Smažený sýr nebo hermelín, šťouchané brambory,

169 Kč

Pánev Slavia, domácí bramborové krokety

195 Kč

(nudličky z vepřové panenky, žampiony, cibule, slanina, sterilovaný okurek, smetana)

Steaky
Steak z vepřové kotlety na bylinkách
Steak z kuřecích prsou na másle
Steak z vykoštěného kuřecího stehna marinovaný v čerstvých bylinkách

165 Kč
165 Kč
165 Kč

Omáčky ke steakům: pepřová, bylinková, barbecue, omáčka z pečeného česneku

Bezmasá jídla a těstoviny
Špagety aglio olio e peperoncino

140 Kč

Špagety s růžičkovou kapustou, citronovou omáčkou

160 Kč

+ pečné kousky lososa

70 Kč

Domácí bramborové noky s pestem ze suš. rajčat a bazalky, parmezán 150 Kč
+ grilované kuřecí maso 50 Kč
Domácí bramborové noky s houbovou omáčkou a parmazánem

150 Kč

+ grilovaná vepřová panenka 70 Kč

Jídla k pivu a vínu
Pečené vepřové maso ve vlastní šťávě a bylinkách ve skleničce

150 Kč

(na studeno)

Nakládaná sýrová variace ze čtyř druhů sýrů v česnekovém chilli oleji 150 Kč
Nakládaný balkánský sýr v bylinkách a česneku

150 Kč

Topinka s masovou směsí, sýrem a zeleninou

150 Kč

Čerstvě pražené a jemně solené mandle

75 Kč

Dezerty
Kopeček zmrzliny se šlehačkou

25 Kč

Kopeček zmrzliny

20 Kč

Kopeček sorbetu (dle nabídky)

20 Kč

Palačinky s omáčkou z lesního ovoce a šlehačkou

95 Kč

Jablečný štrůdl s vanilkovou omáčkou

95 Kč

Horký čokoládový dortík s lesním ovocem a vanilkovou zmrzlinou

120 Kč

Další dezerty dle denní nabídky

Omáčky
Tatarská omáčka

25 Kč

Kečup

20 Kč

Pepřová omáčka

40 Kč

Barbecue omáčka

30 Kč

Bylinková omáčka

30 Kč

Omáčka z pečeného česneku

40 Kč

Přílohy
Smažené hranolky

55 Kč

Domácí bramborové dukátky

49 Kč

Domácí opékané brambory

49 Kč

Domácí bramborové krokety

59 Kč

Vařené brambory

45 Kč

Bramborová kaše

55 Kč

Šťouchané brambory

49 Kč

Mačkané brambory s petrželkou

49 Kč

Domácí bramborové noky

55 Kč

Zelené fazolky se slaninkou a česnekem

69 Kč

Pečivo

30 Kč

