
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

 PONDĚLÍ 23.04 

 

Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou 
 
Krůtí špíz prokládaný červenou cibulí a slaninou, kořeněné pečáky, dip z medvědího česneku   109.- 
Vepřové pikantní nudličky s bambusem, zeleninou a sojovým glazé, dušená rýže    109.- 
Marinovaný steak z vepřové krkovice, pepřová omáčka, grilované žampióny, domácí hranolky   119.- 
FISH MENU Nilský okoun z grilu, bramborovo dýňové rösti, restované mungo klíčky s cuketou na másle  129.- 

ÚTERÝ 24.04 

 
Hrachová polévka s uzeninou 
 
Domácí masové kuličky (Švédsko), smetanová omáčka s čerstvými bylinkami, zámecké brambůrky na páře,  
brusinkový přeliv            109.- 
Ravioli plněné sýrem ricotta v krémové omáčce s čerstvou bazalkou, filírovaná panenka z grilu   115.- 
Vídeňská roštěná ve vlastní šťávě, restovaná slanina se sázeným vejcem, opékaný brambor   129.- 
FIT MENU Kuřecí medailonky z grilu, anglická zelenina na másle, jasmínová rýže    129.- 
 
 

STŘEDA 25.04  
 
Toskánská tomátová polévka s těstovinou 
 
Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborová kaše     109.- 
Tagliatelle s pestem z medvědího česneku, praženými semínky a parmazánem, filírovaný kuřecí steak  109.- 
Hovězí rumpsteak z grilu (URUQUAY), restované fazolové lusky s batáty, mini tomáty a bramborem, bylinkový dip 129.- 
FIT MENU Krémové rizoto s trhaným kachním masem, hráškem a bílým vínem, parmazán,  
míchaný salát s černými olivami          129.- 
 

 
ČTVRTEK 26.04 

 
Pikantní kuřecí polévka se zeleninou a čínskými nudlemi 
 
Hovězí pečeně, koprová omáčka, vařené vejce, brambory na páře      109.- 
Lasagne s boloňským masovým ragů, gratinované sýrovým bešamelem, listový salát s vinaigrettem  109.- 
Steak z vepřové kotlety, grilovaná zelenina s tymiánem, jacket potato s domácí majonézou   119.- 
FIT MENU Chef´s salát s koktejlovým dresinkem, okurkami nakládanými v zázvoru a krůtími medailonky, crostini  129.- 

PÁTEK 27.04 
 
Šumavská bramboračka s hřiby 
 
Smažený sýr prokládaný šunkou od kosti, julienne hranolky, domácí souce tatar    109.- 
Hodslavská řezanka z hovězí veverky, bramborový placek, zelný salát s čerstvým koprem    115.- 
Medailonky z vepřové panenky, redukce portského vína se sušenými švestkami, restované bramborové plátky 129.- 
FISH MENU Candát na másle, strozzapreti (chlazené těstoviny) v krémové omáčce s listovým špenátem  142.- 
 

 


