
 
11.00 – 14.00h 

 

DENNÍ MENU - RESTAURACE 

 

 

PONDĚLÍ 27.06. 

Selská polévka 
Holandský řízek se sýrem gouda, mačkané brambory s máslem, nakládané okurky    135.- 
Kuřecí prsa grilovaná se slaninou, zapečené sýrem, restované brambory, demi glace    145.- 
Italské těstoviny s bazalkovým pestem, praženými semínky a parmazánem, panenka z grilu, trhané saláty,  
dresink s hrubozrnnou hořčicí          155.- 
FIT MENU Blanšírované hovězí zadní v siném vývaru, karotka s hráškem, nové brambory s pažitkovým máslem  150.- 
 

 

ÚTERÝ 28.06.  
Hráškový krém 
Kuřecí kung pao s julienne zeleninou, praženými buráky a sojovým glazé, jasmínová rýže    135.- 
Vepřová pečeně na tymiánu a žampiónech, bramborová kaše, zelenina na másle    145.- 
Cheese&bacon burger z vyzrálého hovězího, slanina, čedar, salát okurek, mayo, hranolky   160.- 
FIT MENU Pohankové rizoto s grilovanou zeleninou a mungo kličky, kuřecí steak na másle   150.- 

 

 
STŘEDA 29.06. 
Pikantní kuřecí polévka s asijskou zeleninou a nudlemi 
Trhané vepřové maso pečené v bylinkové lázni, kukuřičný klas, hranolky, chipotle mayo    135.- 
Řecká musaca prokládaná mletým hovězím, vepřovým masem, lilkem a brambory, gratinovaná sýrovým  
bešamelem, zeleninový salát s balkánským sýrem        145.- 
Filírovaná panenka z grilu, parmazánové rizoto s bílým vínem a máslem, rajčatový tatarák   155.- 
FIT MENU Norský losos na trhaných salátech, dresink s čerstvým koprem, křepelčí vejce, domácí focaccia  170.- 
 

 

ČTVRTEK 30.06.  
Rajská polévka s rýží 
Smažené kuřecí medailonky, bramborová kaše, ovocný kompot      140.- 
Špagety s boloňským masovým ragů, parmazán, trhané saláty s vinaigrettem     150.- 
Medailonky z vepřové panenky, smetanová omáčka s třemi druhy pepře, pečené brambory se slaninou a cibulí 160.- 
FIT MENU Caesar salát s tradičním dresinkem, restovanou slaninou a kuřecími prsy, focaccia   150.- 
 

 

 
PÁTEK 01.07. 
Jihočeská kulajda 
Tortilla plněná kuřecím masem, fresh zeleninou a bluecheese dipem, hranolky     135.- 
Špíz z vepřové panenky prokládaný slaninou, paprikou a cibulí, vařené brambory s máslem, demi glace  150.- 
TIROLER RAHMROSTBRATEN, roštěná dušená ve smetanové omáčce se smaženou cibulkou, spätzle s petrželkou 170.- 
GURMAN MENU Telecí SALTIBOCCA plněná parmskou šunkou, šalvějí a bylinkovým máslem,  
grilovaná zelenina, bramborové pyré s parmazánem         220.- 
 
 

 


