
Teplé předkrmy :

  50g Pečená šunka s vejci, okurka ( pečivo ) 65,-

 1 ks Bageta italského venkova 75,-
( rajčata, česnek, parmazán )

 1 ks Bageta s kuřecím masem a slaninou,         109,-
bylinková omáčka

 1 ks Bageta s vepřovou panenkou a slaninou,         115,-
bylinková omáčka

120g Smažený sýr 70,-

120g Hermelín na grilu 80,-

Studené předkrmy :
( tismické uzeniny bez náhražek )

 1 ks Utopenec ( pečivo ) 50,-

100g Gothajský salám s cibulí ( pečivo ) 50,-

120g Nakládaný hermelín ( pečivo ) 82,-



Steakové hovězí maso : 

200g Flank steak 225,-

200g Steak z hovězí svíčkové 325,-

hříbková omáčka se šalotkou 55,-
restované fazolky se slaninou 55,-
pepřová omáčka se smetanou 35,-
cibulka smažená na olivovém oleji, demi-glace 35,-

způsob propečení : 

RARE - zprudka opečený , krvavý
MEDIUM – středně propečený, uvnitř růžový
WELL DONE – propečený, téměř suchý

Na objednávku Vám připravíme 
tatarský biftek s topinkami 200g 259,-
( ošatka topinek 30,- )

Vepřové maso :
170g Vepřová kotleta plněná sušenou šunkou a ementálem 165,-

170g Smažený vepřový řízek 115,-

200g Vepřová panenka na jehle se slaninou 175,-

200g Vepřová panenka plněná brusinkami 175,-



Ryby a drůbež :

150g Norský losos s limetou a bylinkovým máslem 215,-

170g Kuřecí steak se sýrovou omáčkou 145,-

170g Smažený kuřecí řízek 115,-

200g Kuřecí prsíčko v tymiánu se slaninou, 155,-
         máslem a hoblinami parmazánu

170g Krůtí steak se žampiony a červenou cibulí 165,-

Těstoviny :
( italské těstoviny Barilla )

250g Zapečené penne s kuřecím masem, 145,-
         sušenými rajčaty a parmazánem

250g Spaghetti Carbonara 125,-
         pancetta, vejce, smetana a parmazán

250g Spaghetti s kousky vepřové panenky, 155,-
      chilli papričkou, česnekem a parmazánem



Saláty :

300g Směs salátů s kuřecím masem, rajské, olivy 102,-

300g Směs salátů s grilovaným hermelínem, toast 115,-

450g Řecký salát ( rajské, paprika, okurka, olivy, Feta ) 85,-

300g Směs salátů s vepřovou panenkou, bramboráček 115,-

Přílohy :
( smažené na palmovém oleji )

200g Hranolky smažené 35,-

200g Krokety smažené 35,-

3 ks  Bramboráčky 35,-

200g Americké brambory smažené 35,-

200g Opečený brambor 35,-

200g Brambor vařený 30,-

150g Rýže Parboiled dušená 30,-

5 ks  Domácí houskový knedlík 35,-

1 ks  Opečená bageta 35,-

250g Grilovaná zelenina s olivovým olejem 60,-

1 ks Pečivo 7,-



Studené omáčky :

Tatarská 25,-

Cikánská 25,-

Smetanová s bylinkami 25,-

Kečup 20,-

Hořčice 10,-

Zákusky a zmrzliny :

Rakvička se šlehačkou 30,-

Palačinka se zmrzlinou a višňovým džemem 75,-

Zmrzlina s karamelem a ořechy, šlehačka 60,-

Kopeček zmrzliny 25,-


