
PŘEDKRMY

POLÉVKY

Slepičí vývar
Slepičí vývar s masem, zeleninou, nudlemi a petrželkou

Pravá valašská kyselice
Kyselice se sušenými švetkami, smetanou a bramborem

Česneková polévka
Silná česneková polévka se šunkou, sýrem a krutony

Houbové risotto
400g Houbové risotto s parmezánem

Halušky s bryndzou
400g Tradiční bryndzové halušky se špekem

Medovosezamové nugetky
150g Medovosezamové nugetky připravené ve woku
s jamínovou rýží

HLAVNÍ JÍDLA

Kachní konfit
1/4 Kachní konfit s česnekem a zázvorem, karamelizovanou
cibulkou a petrželkovými šiškami

Pomalu pečená krkovička
150g Pomalu pečená krkovička na špeku a rozmarýnu
na žemlovém knedlíčku s moravským zelím a křupavou cibulkou

Kuřecí stripsy
200g Křupavé kuřecí stripsy s jemně pikantní omáčkou,
připravené tajnou recepturou

Krůtí spirálky
150g Krůtí spirálky na špejli v bramboráku s listovým salátkem

Grilované kolínko v celku
Vepřové koleno dle domácí receptury 800-1100g

SALÁTY

Zelný salát s křenem

Míchaný salát
Malý míchaný salát ze sezónní zeleniny

Variace listových salátů
Variace listových salátů s tomaty a krutony

DEZERTY

Perníkové šištičky
Perníkové šištičky s máslem, třtinovým cukrem a šlehačkou

Kuřecí ministeaky
200g Kuřecí ministeaky s vůní fenyklu na grilované zelenině
s rajčatovým džemem

35,-Kč

39,-Kč

39,-Kč

111,-Kč

99,-Kč

122,-Kč

133,-Kč

144,-Kč

144,-Kč

144,-Kč

133,-Kč

25,-Kč/100g

33,-Kč

55,-Kč

66,-Kč

66,-Kč

K VÍNU

Pražené mandle
100g Pražené mandle s mořskou solí

Uzená klobása
100g Uzená klobása na desce po studenu na kolečka
s beraními rohy

66,-Kč

66,-KčPři objednání poloviční porce účtujeme 70% z ceny jídla,
pro malé strávníky (děti do 13 let) účtujeme 50% z ceny jídla

Přejeme Vám dobrou chuť!

Paštika z čuníka
Vepřová paštika zavinutá ve slanině, brusinkové čatní,
rozpečená bagetka

Ogarova oškvarkovica
Škvarková pomazánka s červenou cibulkou,
beraním rohem a chlebem

49,-Kč

49,-Kč

Kachní prsíčko
Filírované kachní prsíčko s rukolou, tomaty
a bazalkovým pestem, toast

99,-Kč

Poctivý řízek
200g Poctivý řízek z krkovičky na fošně s česnekovým dipem
a bramborovými chipsy

166,-Kč

Ovocný salátek
Ovocný salátek s mátou, vlašskými oříšky,
vanilkovou zmrzlinou a zakysanou smetanou

66,-Kč

Filátko z tilápie
150g Filátko z tilápie v citrusovém glazé na grilované zelenině

199,-Kč

Karamelizovaná jablíčka
Karamelizovaná jablíčka ve vinném těstíčku
s brusinkami a šlehaným tvarohem

66,-Kč

Ovocné taštičky
Ovocné taštičky s máslem, mákem a cukrem

66,-Kč

PŘÍLOHY

100g Pečivo 9,-Kč

150g Vařené brambory 25,-Kč

150g Kulatá rýže 25,-Kč

150g Bramborové hranolky 39,-Kč

200g Domácí bramborák 39,-Kč
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