
  

POLÉVKA
   

Fazolová s masem ………………………...………….…………………………….               30,-
Obsahuje alergen 1,3,7

Vývar z hovězích žeber s masem, nudlemi a zeleninou……………………………….          30,-
Obsahuje alergen 1,3,7

Žampionová …………….……………………………………………………………..          30,-
Obsahuje alergen 1,3,7

Polévky dle vlastního výběru
Menu 1 – Halušky s uzeným masem, zelím a cibulkou .……………...….      109,-   
Menu 2 – Vepřový guláš, těstoviny …………………….………………….      119,-
Menu 3 – Hovězí kostky na pepři, houskový knedlík ………………….…     129,-

150g Kuřecí stehení řízek v rajčatové omáčce, vařený brambor ……...……..………….        129,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Kuřecí prso plněné kozím sýrem a panchetou, opečené grenaile, pomerančová om.       139,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí ….……………………………………       129,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Srnčí hřbet na smetaně, brusinkový terč, rýže …………….……………………….        149,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Zapečené palačinky se špenátem, česnekem, šunkou, parmazánem a smetanou……       129,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Smažený kuřecí/vepřový řízek, vařený brambor…………………………………..          139,-    
Obsahuje alergen 1,3,7

120g Smažený sýr, hranolky, tatarka……………...………………………………………        139,-    
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Smažená cuketa se slaninou, vařený brambor, tatarka ……………………………..         129,-
Obsahuje alergen 1,3,7
                                                                                                                                                                                            

   SALÁTY

150g Listový salátek s kousky žlutého melouna a opečenou parmskou šunkou, toust ……..     149,-
Obsahuje alergen 1,3,7

                         SPECIALITY NAŠEHO ŠÉFKUCHAŘE  

200g Cheesburger (hovězí maso, slanina, čedar, rajče, salát, okurka, ledový salát, červená 
         cibule), hranolky  ………..………………………………………………..…………..     189,-
200g Caesar burger- kuřecí prso,římský salát,parmezánový chips,slanina,dresing,hranolky  
………………………………………………………………………………….………………  179,-
Kornout plný dobrot(směs 7ks) včetně dipu
Nacho Cheese Bites(směs sýrů a papriček v kombinaci s nachos), jalapeňo plněné chedarem(ostré), 
cibulové kroužky v pivním těstíčku  …………………………… ……………………….…….   79,-  

Doba přípravy specialit 20-25 minut, děkujeme za pochopení.



  

DEZERTY

Palačinky s horkým lesním ovocem,vanilková zmrzlina,šlehačka..……..……….….…..      79,-
Obsahuje alergen č. 1,3,7

Zmrzlinový pohár se šlehačkou………………….…………………………………………      79,-
Obsahuje alergen 1,3,7

Trio čoko dort, šlehačka …………………………………………………………………….     69,-
Obsahuje alergen 1,3,7

Naše domácí dezerty

Panna cotta s lesním ovocem ……………………………………………………………….       69,-
Obsahuje alergen 1,3,7

Letní svěží mandarinkový dortík …………………………………………………………         59,-
Obsahuje alergen 1,3,7

Dortík s lesním ovocem …………………………………………………………………….        59,-
Obsahuje alergen 1,3,7


