
  

POLÉVKY

Fazolová se slaninou a špekem……….………….…………………………………………   30,-     
    Obsahuje alergeny 1,3,7
  Obsahuje alergeny 1,3,7

 Gulášová………………………………………...……….…..………………………………..   30,-    
Obsahuje alergeny1,3,7

Polévky dle vlastního výběru
Menu 1 – Čevabčiči,vařený brambor ,cibulka,hořčice…..…………….………   119,-
Menu 2  - Halušky s uzeným masem a zelím,cibulka…...……….……………..   119,-
Menu 3 – Rizoto s kuřecím masem a zeleninou,sýr………………………………119,-

150g Vepřová kotleta po cikánsku,hranolky…….…………………..…...… ..….………..….   129,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Hovězí kostky,znojemská omáčka,rýže………………………………...…..………..….  129,-
Obsahuje alergen 1,3,7

150g Smažený karbenátek,bramborová kaše,okurka…………………………………………..  119,-
150g Pečený vepřový bůček,bramborový knedlík,zelí……………………….…….…..………119,-
Obsahuje alergen1,3,7

150g Kuřecí plátek zapečený se šunkou a sýrem,krokety…….………………………………   139,-
150g Smažený kuřecí/vepřový řízek, vařený brambor………………………………………...   139,-  
Obsahuje alergen 1,3,7

120g Smažený sýr, hranolky, tatarka……………...…………………………………………...   139,-
Obsahuje alergen1,3,7

                                                                                                                                                      
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,-
    
                               

Menubox  ………………………………………………………………………………………. 7,-
Plastový příbor   ………………………………………………………………………………..  3,-



  

Něco k pivu

100 g Pikantní masová směs na topince sypané sýrem ………………………….………….. 129,-

1 ks   Utopenci s cibulí, pečivo  ………………………....…..…………………….…....….…. 59,- 

1 ks   Nakládaný hermelín,pečivo…...………………....…..…………………….…...….…...   79,- 

100 g Tatarský biftek, česnek, 4ks topinek ………………………………………………….. 149,- 

Minutková jídla

200g Kuřecí prsíčko na ledovém salátku s cherry rajčaty, bramborový popcorn,
         česnekový dip  …………………………………………………………………………… 229,-

200g Kuřecí prsíčko na grilované zelenině s bylinkovou omáčkou a smetanou….……..…  209,-

200g Medajlonky z vepřové panenky se smaženými brambůrky a fazolovými lusky
         se slaninou a cibulkou    ……………………………………………...……………….….249,-

200g Vepřová panenka s omáčkou z lišek, bramborový popcorn  …….…….…..…………..239,-

200g Vepřová panenka plněná sušenými rajčaty a drcenými mandlemi,
          bramborové chipsy  ...….……………………………………………………...………...239,-

250g Vepřová krkovice s vídeňskou cibulkou, hranolky…………………………….……….199,-

250g Vepřová krkovice se smetanovou omáčkou se zeleným pepřem, pečené brambůrky…
            ….…………………………………………………………………………………….….199,-

600g Vepřová žebra v pikantní marinádě, křenová remuláda, rozpečený chléb....…….…..209,-

200g Pikantní masová směs, bramboráčky..……………………………….….……….….….189,-

200g Losos pečený v papilotě na grenailých, cherry rajčátkách, česneku a rozmarýnu.…..239,-

SAL  ÁTY  
150g Caesar salát………………………………………....…..…………………..……...……. 169,-
         Římský salát, grilované kuřecí prso, krutony, dresink z ančoviček a parmazán

150g Vepřová panenka na listovozeleninovém salátku s pečenými brambůrky a cherry



  

         rajčaty, okurkou a paprikou, toast……………………………..…………………..….  179,   


