
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

PONDĚLÍ 27.01 

Zelňačka z uzených žeber 

 

Tyrolský ptáček balený ve slanině, krémové fazolové lusky, šťouchaný brambor    118.- 

Drůbeží játra z grilu s restovanou slaninou, hranolky, domácí tatarská omáčka,     118.- 

Krůtí steak marinovaný v provensálském koření, gratinovaný dvěma druhy sýrů,  

pečené bramborové půlky, demi glace           129.- 

FISH MENU Nilský okoun macerovaný v limetkové šťávě, krémové rizoto s hráškem, česnekem a petrželkou 142.- 

 

 

ÚTERÝ 28.01 

Oravská fazolačka se slaninou 

 

Segedinský guláš z vepřové plece, houskový knedlík        118.- 

Rizoto s gorgonzola créme, macerovanými willias hruškami a smetanou, filírovaná panenka z grilu   124.- 

Křupavé kachní prso s glazovanými šalotkami na másle,  

domácí zeleninové chutney s červeným vínem a karamelem, gratinované brambory     142.- 

FIT MENU Kuřecí steak blanšírovaný v silném vývaru, kus kus s trhanou mozzarellou  

a restovanou zeleninou na másle          142.- 

 

 

STŘEDA 29.01 

Hovězí vývar s fritátovými nudlemi a zeleninou 

 

Pečené krůtí stehno (vykostěné) na paprice, máslové nočky       118.- 

Smažené řízečky z vepřové panenky, tradiční bramborový salát se zeleninou a majonézou   129.- 

Telecí medailonky z grilu, hříbkový krém, pečené brambory s červenou cibulí, lusk zakysané smetany  142.- 

GURMAN MENU Burger v domácí bulce s trhaným vepřovým (konfit 8hodin) s hoisin omáčkou,  

římským salátem a volským okem hranolky, majonéza       129.- 

 

 

 

ČTVRTEK 30.01 

Bramborový krém se slaninovými chipsy 

 

Kotlety Esterházy dušené ve smetanové omáčce s hřiby, paprikou, kyselými okurky a cibulí, bramborová kaše 118.- 

Thajské nudle restované s fresh zeleninou, kuřecími prsy, bambusem a ústřičnou omáčkou   124.- 

Vídeňská roštěná dušená ve vlastní šťávě, sázené vejce se šunkou, hranolky, demi glace   129.- 

GURMAN MENU Tagliatelle v jemné bazalkové omáčce, kousky norského lososa z grilu s černým sezamem  148.- 

 

 

PÁTEK 31.01 

Ukrajinský boršč  

 

Jarní kuřecí závitek, bramborová kaše, karotkový salát       118.- 

Italské těstoviny restované na olivovém oleji s česnekem, mini tomaty, baby špenátem a smetanou,  

trhané kachní maso            124.- 

Filírovaný flnak steak z vyzrálého roštěnce, grilovaná zelenina s bataty, domácí focaccia s máslem a rozmarýnem 142.- 
VEGAN MENU Indické bezmasé curry s květákem, bambusem a zázvorem, jasmínová rýže s kurkumou  129.- 


