
  

Polévky
Hovězí vývar (maso, nudle, zelenina) ……….……....…......……………………..…...….…    35,-

Obsahuje alergen 1,3,7
 Selská s masem a širokými nudlemi.…………………………………………………………     35,-
Obsahuje alergen 1,3,7

Hlavní jídla

300g Kuřecí Buffalo wings, coleslaw, zeleninové hranolky, zak. Smetana……...……….       139,- 
              Obsahuje alergen 1,3,7

150g Čevabčiči, vařený brambor, cibulka a hořčice  ….…………………………….……...   119,-
         Obsahuje alergen 1,3,7

150g Špagety Carbonara (žloutek, pancheta, parmezán)   …………….……………….…….. 119,-
           Obsahuje alergen 1,3,

150g Vepřový špalek na černém pivu, vařený brambor  ………….…….……..……….…..     129,-
                  Obsahuje alergen1,3,7,1

 150g Kuřecí stehno na divoko, bram. kaše, salátek  …….………………...….....……….      119,-
          Obsahuje alergen 1,3,7

150g Obalené Olomoucké tvarůžky, hranolky, tatarka …………………………………….      119,-
                Obsahuje alergen 1,3,7

 300g Hovězí žebra, chléb, křen s jablky, hořčice ………...……………………………….      169,-
           Obsahuje alergen 1,3,7

 200gKuřecí prso plněné listovým špenátem a česnekem, krokety, salátek ………….…….      159,-
                Obsahuje alergen 1,3,7

200g Vepř. panenka v bylinkové krustě, am. brambory, česnekový dip, salátek…….     169,-
               Obsahuje alergen 1,3,7

150g Kuř. nudličky v medovo-sojové omáčce a sezamu, rýže ……………………………….  139,-
                  Obsahuje alergen 1,3,7

150g Burger s pečeným asijským bůčkem, domácími okurkami, jarní cibulkou, jalapenos, chipotte 
majonézou, op. brambor ……………………………………………………………………      189,-
150g Tortilla plněná kořeněnými masovými kuličkami, pikantní dresink, salát, hranolky…..   149,-
150g Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, cibulka ……………...…………….. 109,-
 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 Borůvkové knedlíky se zakysanou smetanou, polité máslem ……...…………………..   109,- 
                       Obsahuje alergen 1,3,7

Dnešní tip:
220g Steak ze svíčkové, glazovaná cibulka v balsamicu, mandlové krokety 
………… 299,-
300g Jehněčí kolénko, bram. kaše s česnekem a mrkví, list. špenát se smetanou 
…..…….  279,-
                                                                

Salátek
150g Carpaccio z červené řepy s parmazánem a balkánským sýrem, listový salátek, toust …...  149,-
        Obsahuje alergen 1,3,7



Dezerty

Palačinky s horkým lesním ovocem,vanilková zmrzlina,šlehačka..……..…………….….…..      79,-

Zmrzlinový pohár se šlehačkou………………….……………………………………………      79,-

Sachr dort, šlehačka ……..……………………...…………………………………………….      59,-

Medovník originál, šlehačka ………………………………………..………………………...      59,-

Letní dortík se strouhanými jablíčky…………………..………………………………………..    59,-

Seznam alergenů Vám na požádání poskytne obsluha.-


