
     DENNĚ 11.00 – 14.00 

 

 

 

PONDĚLÍ 12.04 

Fazolová polévka s uzeninou 

Pečená krkovice na černém pivu, šťouchaný brambor, salát       110.- 

Tradiční kuřecí kung pao s restovanými oříšky a asijskou zeleninou, jasmínová rýže    120.- 

Vepřová panenka balená ve slanině, bramborová kaše s listovým špenátem a česnekem, tymiánový demi glace 130.- 

Italské těstoviny ve smetanové omáčce s lesními hříbky, šalotkou a parmazánem, filírovaná panenka z grilu 130.- 

 

 

ÚTERÝ 13.04 

Zeleninový krém s těstovinou 

Kuřecí špíz prokládaný slaninou a červenou cibulí, bramborové pyré, demi glace    110.- 

Pečená krůtí roláda se slaninou, jasmínová rýže, rajčatový salát      120.- 

Steak z marinované krkovice, restovaná barevná cibule s hřebínkem slaniny, opékaný brambor, česnekový dip 130.- 

Italské těstoviny ve smetanové omáčce s lesními hříbky, šalotkou a parmazánem, filírovaná panenka z grilu 130.- 

 

 

 

STŘEDA 14.04 

Maďarská, papriková polévka s klobásou 

Smažené žampióny, nové brambory maštěné máslem, domácí tatarská omáčka    110.- 

Mexické burittos s mletým hovězím, římským salátem a čedarem, hranolky, jalapeno dip     120.- 

Kuřecí steak plněný pikantním chorizem, bazalková omáčka se smetanou, bramborová kaše, máslový hrášek 130.- 

Tygří krevety restované na másle s česnekem a koriandrem, smažená rýže, sweet&saur omáčka s ananasem 150.- 

 

 

 
ČTVRTEK 15.04 

Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou 

Trhané kuřecí na paprice, zjemněné smetanou, tyrolské spätzle s petrželkou     110.- 

Fish&chips, filé nilského okouna smažené ve vinném těstíčku, hranolky, hráškové pyré, mayo    120.- 

Mletý beefsteak s šunkou a sázeným vejcem, restované brambory, chilli dip, pečené papriky    130.- 

Italské těstoviny ve smetanové omáčce s lesními hříbky, šalotkou a parmazánem, filírovaná panenka z grilu 130.- 

 

 

PÁTEK 16.04 

Valašská kyselica 

Farmářské halušky s oravskou brynzou, restovanou slaninou a strouhaným oštěpkem     110.- 

Parmazánové rizoto s bílým vínem a másle, piri piri zelenina, grilované medailonky z vepřové panenky  120.- 

Špikovaná hovězí pečeně, svíčková omáčka s brusinkami, houskový knedlík     130.- 

Pfeffer nudličky z pravé svíčkové v omáčce se zeleným pepřem, opékané brambory se slaninou a fazolkami 150.- 


