
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

PONDĚLÍ 23.09 

Silný vývar z uzených žeber s kroupami a bramborem 

 

Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurkový salát        115.- 

Hovězí veverka dušená ve vlastní šťávě s tyrolským špekem, pečený rýže s restovanou cuketou   124.- 

Vepřová kotleta marinovaná ve steakové hořčici, pečené brambory, baby karotka na másle   129.- 

FISH MENU Salát NICOISE s černými olivami, bramborem, vařeným vejcem a grilovaným tuňákem (mediu rare) 149.- 

 

 

ÚTERÝ 24.09 

Hráškový krém s opečenou houskou 

 

 Gnocchi v omáčce z pasírovaných rajčat a bazalky, stripsy z vepřové panenky, rukola, parmazán   115.- 

Kuřecí steak plněný sušenými rajčaty, bazalková omáčka, pečené brambory z pánve    124.- 

Hovězí líčka dušená s pravými hřiby a smetanou, bramborové pyré, míchaný salát    129.- 

FIT MENU Pohankové rizoto s restovanými mungo kličky na másle, tažené kuřecí prso v silném vývaru  142.- 

 

 

STŘEDA 25.09 

Frankfurtská polévka 

 

Krůtí pečínka na rozmarýnu a česneku, šťouchané brambory, listový salát s restovanou slaninou   115.- 

Staročeský hovězí guláš s plzeňským pivem, restovaná červená cibule, houskový knedlík   124.- 

Telecí medailonky z grilu, pikantní omáčka s italskou klobásou, pórkem a šalotkou, pečáky s tymiánem  142.- 

GURMAN MENU Krevety ve sladkokyselé omáčce s ananasem, jasmínová rýže s koriandrem   148.- 

 

 

ČTVRTEK 26.09 

Cuketová polévka s bulgurem 

 

Pečené stehenní steaky na medu a chilli, bramborová kaše, salát z čínského zelí    115.- 

Pfeffer krkovice z grilu , krémová omáčka se třemi druhy pepře, hranolky, paprikový lusk s plátkem slaniny 124.-    

Hovězí rostbeef pečený do růžova, italské těstoviny s olivovým olejem, česnekem a piri piri papričkami,  

sýr grana padano            142.- 

GURMAN MENU Jelení medailonky, redukce z portského vína, glazovaná karotka, domácí kroketa  148.- 

 

 

 

PÁTEK 27.09 

Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou 

 

Francouzské brambory s moravským uzeným a hráškem, šopský salát      115.- 

Srnčí kýta na smetaně s divokými brusinkami, houskový knedlík       129.- 

Steak z vepřové panenky balený ve slanině, bramborové pyré s lanýžovým olejem, žampiónové ragů s tymiánem 149.- 

FIT MENU Filé z candáta na másle, krémové rizoto s dýňovou emulzí, cia semínky a bílým vínem   159.-  

 


