
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

PONDĚLÍ 20.08 

 
Uzená polévka s masem, brambory a kroupami 
 
Hovězí pečeně, koprová omáčka, vařené vejce, brambory na páře      109.-                                                      
Filírované krůtí prso, italské těstoviny v krémové omáčce s modrým sýrem a mini tomáty, rukola  119.-                                                                 
Hovězí flank steak, grilovaná zelenina s tymiánem, jacket potato s bylinkovým créme fraiche   119.-                                                                                                                     
FIT MENU Nilský okoun na másle na másle, kukuřičná polenta, cukrový hrášek na másle    142.- 

 
ÚTERÝ 21.08 
 
Indická čočková polévka s kurkumou 
 
Holandský řízek se sýrem, šťouchané brambory, okurkový salát se zakysanou smetanou    109.- 
Filírovaná panenka z grilu, tomátové spätzle ve smetanové omáčce z mladým pórkem a šunkou   119.-             
Kuřecí steak PANCETTA s restovanou slaninou, belgickými hranolky, avokádovým dipem a zeleninovými chipsy 119.-    
FIT MENU Anglický rostbeef pečený do růžova, papriky plněné kus kusem, chilli omáčka   142.-  
  
 

STŘEDA 22.08  
 
Frankfurtská polévka 
 
Špagety restované na olivovém oleji s česnekem, chilli papričkami a sušenými rajčaty, kuřecí stripsy, parmazán 109.-    
Hovězí veverka dušená ve vlastní šťávě, listový špenát na česneku, glazovaná karotka, bramborová kaše  115.- 
Vepřový kotlet se šunkou a sázeným vejcem, pečené brambory, silný demi glace, listový salát   119.-    
FIT MENU Caesar salát s restovanou slaninou, kuřecími prsy a krutóny     129.- 
    
 

 
ČTVRTEK 23.08 

 
Hovězí vývar s játrovou rýží, nudlemi a zeleninou 
 
Segedinský guláš z vepřové plece, houskový knedlík        109.- 
Krůtí soté ve smetanové omáčce s rajčaty, šunkou a piri piri papričkami, jasmínová rýže    115.-    
MIX GRILL – vepřová panenka, kuřecí prso, hacken steak, slanina, restované žampióny, hranolky, souce tatar 129.- 
FIT MENU Kousky norského lososa z grilu, tagliatelle v limetkové omáčce se sezamovými semínky   142.- 

                                                                                                                                                                                                    
PÁTEK 24.08 

 
Cuketový krém s krutóny 
 
Krkovice pečená na černém pivu s fritovanou cibulí a slaninou, máslové nočky      109.- 
Smažená kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem Gouda, bramborová kaše, míchaný salát s černými olivami  119.- 
Hovězí medailonky z grilu, pikantní ragů z červených fazolí s paprikou a kukuřicí, pita chléb s česnekovým máslem 129.- 
FIT MENU Bramborové knedlíky plněné švestkami, restovaná strouhanka s cukrem, rozpuštěné máslo  109.- 

 


