
  

POLÉVKA
   

Špenátová krémová se slaninou  ……………………...……………………………….           30,-
Obsahuje alergen 1,3,7

Vývar s masovou rýží a zeleninou  ……………...……….…………………………….          30,-
Obsahuje alergen 1,3,7

Polévky dle vlastního výběru
Menu 1 – Pečená kmínová krkovička, špekový knedlík, kedlubnové zelí…….     119,-     
Menu 2 – Těstoviny se sýrovou omáčkou a kuřecím masem …………………      129,-
Menu 3 – Hovězí kostky po cikánsku, rýže …………………………….………     129,-

150g Vepřové maso po Hambursku, houskový knedlík….……..……...……..………….        119,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Katův šleh, hranolky  ……………………………………..………………………..        139,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Plněná cuketa mletým masem a sýrem, opečený brambor, pažitkový dip .………..        129,-
Obsahuje alergen 1,3,7

300g Pečená kotleta Texas, pivní omáčka, steakové hranolky …………………………...       169,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Tortilla s kuřecím masem, ledovým salátkem, rajčaty,bylinkovým dipem, hranolky…   139,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Krůtí medailonky, grilovaná zelenina, smetanovo-bylinková omáčka …………….        149,-
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, česnekový dip ...…………………..         129,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g  Kynuté borůvkové knedlíky, zakysaná smetana, máslo……………..…………….         109,-
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

Čokoládový fondant, vanilková zmrzlina, šlehačka ………………………………………     79,-   
Obsahuje alergen 1,3,7

Naše domácí dezerty

Čokoládové Míša řezy, šlehačka …………………………….…………………………….       49,-
Obsahuje alergen 1,3,7


