
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

 

 

PONDĚLÍ 25.03 

Polévka z bílých fazolí s uzeninou 

 

Italské těstoviny s bylinkovým pestem a praženými semínky, marinované kuřecí stripsy, listový salát  109.- 

Steak z vepřové krkovice, restovaná cibule se slaninou, julienne hranolky, pikantní dip    119.- 

Hovězí roštěná dušená ve vlastní šťávě, sázené vejce s restovanou slaninou, pečené bramborové plátky  129.- 

FISH MENU Nilský okoun na másle, kukuřičná polenta s grilovanou zeleninou     142.- 

 

 

ÚTERÝ 26.03 

Cuketový krém s krutóny 

 

Španělské rizoto s černými olivami, paprikou, kari a grilovanými kuřecími kousky    109.- 

Čevabčiči plněné balkánským sýrem, bramborová kaše, pikantní salát      119.- 

Špíz z vepřové panenky prokládaný paprikou, slaninou a žampióny, jemná chilli omáčka,  

restované bramborové plátky          129.- 

FISH MENU Trhané saláty s grilovanou zeleninou a tymiánem, hovězí medailonky z grilu, bylinková bageta 129.- 

 

 

STŘEDA 27.03  

Jihočeská kulajda  

 

Čočka na kyselo, uzené vepřové ramínko, sázené vejce, okurek, restovaná cibulka, chléb   109.- 

Smažené kuřecí GORDON BLUE plněný šunkou a sýrem gouda, bramborová kaše, okurkový salát  119.- 

Konfitovaný vepřový kotlet, smetanová omáčka s lesními hřiby, máslové nočky    129.- 

GURMAN MENU Jelení ragů dušené na portském víně, pečené jablko s brusinkami, bramborové placičky  142.- 

 

 

ČTVRTEK 28.03 

Hovězí vývar se zeleninou a masovými nočky 

 

Segedinský guláš z vepřové plece, houskový knedlík        109.- 

Indický korai z kuřecích prs s paprikou, rajčaty a kurkumou, dušená rýže s vaječným svitkem   119.-    

Telecí medailonky z grilu, pečený paprikový lusk s restovanou slaninou, pečené brambory s čedarovým přelivem 129.- 

GURMAN MENU Krevety restované s česnekem a mungo klíčky, zeleninový kus kus    142.- 

 

 

PÁTEK 29.03 

Frankfurtská polévka  

 

Krůtí játra dušená na anglické slanině s žampióny a pórkem, jasmínová rýže     109.- 

MIX GRILL – panenka, kuřecí steak hovězí hacken steak, hranolky, česnekový dip, grilovaná zelenina  129.-    

Pečené kachní stehno do křupava, medové červené zelí, variace knedlíků     129.- 

GURMAN MENU Špikované krůtí prso pražskou šunkou, mačkané brambory, baby karotka na másle  129.- 

 

 


