
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

PONDĚLÍ 21.10 

Vývar s uzených žeber s kroupami a bramborem 

 

Bramborové gnocchi se sušenými rajčaty, italskou slaninou, česnekem a rukolou, parmazán   115.- 

Beef stroganoff z hovězího roštěnce s kyselým okurkem, žampióny a smetanou, jasmínová rýže   124.- 

Steak z vepřové kotlety s plátkem šunky, gratinovaný camembertem, česnekové pečáky, demi glace, coleslaw 129.- 

FIT MENU Parmazánové rizoto s bílým vínem, trhané vepřové maso marinované v bylinkách, zeleninový salát  129.- 

 

 

ÚTERÝ 22.10 

Podzimní zeleninová polévka 

 

Špagety carbonara s kuřecími stripsy, slaninou a česnekem, rukola, parmazán     115.- 

Pečená, vepřová krkovice, pikantní paprikové ragů s pasírovanými rajčaty, dušená rýže    124.- 

Hovězí rostbeef, červené zelí pečené na šalotce a česneku, jacket potato s tymiánovým demi glace  129.- 

BURGER MENU Cheeseburger z vyzrálého hovězího 180g, aioli, grilovaná slanina,  

římský salát nakládané mexické okurky, rajčatová salza, hranolky, majonéza, coleslaw    138.- 

 

 

STŘEDA 23.10 

Maďarská papriková polévka 

 

Čočko na kyselo, grilovaná klobása, vejce, kyselý okurek, kváskový chléb     115.- 

Hovězí kotlíkový guláš s černým pivem, houskový knedlík       124.- 

Kachní prso pečené do růžova, grilovaná zelenina, bramborové pyré, redukce z portského vína   142.- 

GURMAN MENU Tomahawk z vepřové kotlety 400g s restovanou piri piri zeleninou na másle,  

jacket potato s omáčkou z irského čedaru          148.- 

 

 

ČTVRTEK 24.10 

Hráškový krém s chilli a krutóny 

 

Halušky se zelím a uzeným kolenem (vykostěné)        115.- 

Pečené krůtí ramínko na másle a tymiánu, šťouchaný brambor, listový salát s restovanou slaninou  124.-    

Mexický rumpsteak na pikantním fazolovém ragů s kukuřicí a paprikou, kořeněné pečáky   142.- 

FISH MENU Norský losos na másle, krémový špenát s mini tomaty, smažená kroketa v mandlové krustě  159.- 

 

 

 

PÁTEK 25.10 

Drůbeží kaldoun 

 

Kuřecí gyros v tortille, hranolky, česneková majonéza       115.- 

Hodslavská řezanka z hovězího karabáčku, bramborové placičky, zelný salát      129.- 

Filírovaná panenka z grilu, italské těstoviny s bazalkovým pestem a parmazánem, rukola s olivovým olejem 129.- 

SWEET MENU Kynuté borůvkové knedlíky, třený tvaroh, přepuštěné máslo     105.-  

 


