
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

 PONDĚLÍ 24.02 

Jihočeská kulajda 

 

Smažený květák, vařené brambory, domácí tatarská omáčka       118.- 

Frankfurtská hovězí pečeně, jasmínová rýže, listový salát       124.- 

Marinovaný, vepřový steak, krémová omáčka se zeleným pepřem, opékaný brambor, brokolice   129.- 

FISH MENU Steak z tuňáka s citrónovým máslem, krémová polenta, sicilská zelenina s olivami a česnekem 148.- 

 

 

ÚTERÝ 25.02 

Česneková polévka s chlebovými krutóny 

 

Tortilla s kuřecím masem, fresh zeleninou a pikantní majonézou, hranolky      118.- 

Kotlíkový guláš z hovězí veverky s paprikou a pórkem, houskový knedlík     124.- 

Telecí steak MAMINHA z grilu, pečené brambory z pánve s paprikou, cibulí a medovým dresinkem  129.- 

FIT MENU Ravioli plněné tyrolský špekem přelité šalvějovým máslem, hobliny parmazánu, rucolový salát  129.- 

 

 

STŘEDA 26.02 

Kapustová polévka se slaninou 

 

Krůtí stehno na bylinkách (vykostěné), pečené červené zelí s tymiánem, šťouchaný brambor   118.- 

Krémové rizoto s hlívou ústřičnou a bílým vínem, trhané hovězí maso marinované v hoisin omáčce  124.- 

Vepřová panenka WELLINGTON pečená v listovém těstě se slaninou a mladým špenátem, demi glace, 

jacket potato s créme fraiche           142.- 

USA MENU BBQ Spareribs 400g – pečené žebírka, steakové hranolky, coleslaw, pikantní majonéza  148.- 

 

 

 
ČTVRTEK 27.02 

Čočková polévka s restovanou karotkou 

 

Tiroler Gröstl, pečené brambory s cibulí, vepřovým a uzeným masem, sázené vejce, zelný salát   118.- 

Hovězí roláda plněná slaninou a dijonskou hořčicí, bramborové pyré, restované žampióny, silná šťáva   124.- 

Krůtí steak s pikantní piri piri zeleninou, domácí hranolky, bylinkový dip     129.- 

FIT MENU Kuřecí steak na olivovém oleji, blanšírovaná zelenina, divoká rýže     142.- 

 

 

PÁTEK 28.02 

Drůbeží vývar s julienne zeleninou a bylinkovým kapáním 

 

Bramborové knedlíky plněné moravským uzeným, kysané zelí, restovaná cibulka    118.- 

Smažený kotlet plněný chorizem a tvarůžky, bramborová kaše, listový salát s restovanou slaninou  124.- 

Telecí rostbeef pečený do růžova, katalánské brambory restované s fazolovými lusky, souce remoulade,  142.- 
GURMAN MENU Asijské nudle s limetkovo sojovým glazé a koriandrem, vykostěné kachní stehno, kim chi salát 148.- 


