
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

PONDĚLÍ 26.08 

Květákový krém 

 

Holandský řízek se sýrem gouda, bramborová kaše, listový salát      115.- 

Hovězí pfeffer nudličky v krémové omáčce se zeleným pepřem, jasmínová rýže s jarní cibulkou   124.- 

Krůtí steak z grilu, piri piri zelenina s italskou slaninou, pečené brambory s pažitkovým créme fraiche  129.- 

FISH MENU Losos na másle, bylinkový bulgur na olivovém oleji s restovanou cuketou    159.- 

 

 

ÚTERÝ 27.08 

Hrachova polévka s uzeninou a opečenou houskou 

 

Krůtí pečínka na žampiónech, šťouchaný brambor s restovanou cibulkou     115.- 

Gnocchi ve smetanové omáčce se sýrem gorgonzola, kuřecí roláda plněná sušenými rajčaty a slaninou  124.- 

Vepřový kotlet z grilu s plátky restované slaniny, bramborová kaše s mladým špenátem a česnekem,  

glazovaná karotka, demi glace          129.- 

FISH&CHIPS Smažená treska ve vinném těstíčku, hráškové pyré, hranolky, domácí majonéza   142.- 

 

 

STŘEDA 28.08 

Slepičí vývar s nudlemi a zeleninou 

 

Španělské rizoto s jemným curry, salámem chorizo, paprikou a černými olivami, marinované kuřecí stripsy 115.- 

Moravský vrabec, hlávkové zelí, bramborová roláda plněná slaninou       124.- 

Vídeňská roštěná dušená do měkka, šunka se sázeným vejcem, hranolky, silná šťáva    129.- 

GURMAN MENU Pečený camembert v listovém těstě, mix listových salátů s bylinkovým dresinkem  129.- 

 

 

ČTVRTEK 29.08 

Maďarská polévka s paprikovou klobásou 

 

Slepice na paprice, houskový knedlík         115.- 

Kuřecí kung pao s restovanými oříšky, zeleninou a sojovým glazé, dušená rýže s vaječným svitkem  124.-    

Telecí steak z grilu, pečená paprika se slaninou, restované brambory, česneková majonéza    129.- 

SWEET MENU Kynuté knedlíky plněné borůvkami, créme fraiche, přepuštěné máslo    109.- 

 

 

 

PÁTEK 30.08 

Kulajda s praváky 

 

Buritos s mletým hovězím, pikantní salzou a hranolky, salát coleslaw      115.- 

Špagety carbonara s restovanou slaninou, kuřecími prsy a smetanou, listový salát    124.- 

Kachní prso pečené do růžova, grilovaná zelenina, jacket potato s bylinkovým dipem    129.- 

FIT MENU Řecký salát s fetta sýrem, černými olivami a kuřecími stripsy, domácí foccacia s rozmarýnem  129.-  

 


