
Polévky

Slepičí vývar s drobením a játrovými knedlíčky ……………………………………………….   39,-

Kulajda s bramborami a houbami  ..…………………………………………………………….   39,-

 Denní menu

150g Hovězí  maso, svíčková omáčka, houskový a karlovarský knedlík, brus.terč …...…..…   149,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Hovězí vídeňská roštěná, rýže ……………………………...……………………………. 139,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Hovězí guláš, cibulka, houskový knedlík …………………..……………………………  139,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Pečená vepřová krkovice, zelí, špekový knedlík ……………………………...…………  139,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový salát  ………….………….……………….. 129,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Nudličky z vepřové panenky s omáčkou z červeného pepře, hranolky ………………….  159,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Pečené kachní stehno, červené brusinkové zelí, bramborový a houskový knedlík ……… 159,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Jemně pikantní masová směs, bramboráčky …………………………………...………… 149,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Smažený vepřový nebo kuřecí řízek, posvícenský bramborový salát ……………………. 139,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Smažený sýr, hranolky, tatarka …………………………………………………………… 139,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Kynuté ovocné (meruňka, borůvka) knedlíky zakys.smet.,máslo ….……………………. 109,-



Od 15:00

Pečené selátko

beraní rohy, hořčice, 
křen, chléb 



Od 15:00 hod.

Speciality našeho šéfkuchaře z grilu
500g Vepřový žebra s kukuřičným klasem, salátek coleslaw, rozp. Chléb …………………

250g Steak z krkovice naložený v bylinkách, selské brambory ……… ……………………

200g Gril. Vepř. panenka marinovaná v karamelizované sójové omáčce, obalovaná v sezamovém  
         semínku,zeleninový špízek ……………………………………………...…………….

350g Grilovaná pražma královská plněná bylinkami, citronem a máslem, salátek a bagetka…… 

200g Kuřecí prsíčko naložené v citrónovém pepři, římský salát s mozzarellou a cherry rajčátky, 
         opečená bylinková bagetka ………………………………………………………………….

200g Cheesburger v naší rozmarýnové bulce (majonéza, led. salátek, slanina, okurka, rajče, 
         cibulová marmeláda, čedar………………………………………………………………..
  
150g Pork pulled burger v naší rozmarýnové bulce, majonéza ze zauzených papriček, salát rosso 
         biondo, slaninová marmeláda s kávou, jalapenos ………………………………………..

250g Grilovaný sýr Halloumi, listový salát s ananasem a zálivkou …………………………...

PŘÍLOHY:
steak hranolky ………………………………………………………………………………….
hranolky………………………………………………………………………………………….

Posvícenské preclíky 6ks ………………………………………………………………………   
Náš posvícenský koláč 1ks …………………………………………………………………….   


