
  

Polévky

    
     Zelná s domácí klobáskou ………………………………………………………………...42,-
 
      

Hlavní jídla

Polévky dle vlastního výběru
Menu 1-Rizoto s kuřecím masem, sýr, okurka   ……………………………………...139,-
Menu 2-Vepřový řízečky v sezamové strouhance, bramb.kaše, mix salát    ………..139,-

180g Kuřecí plátek se smetanovo-nivovou omáčkou a krokety ………………………...149,-
180g Vepřový kotlet tandoori masala ,steakové hranolky,česnekový dip……………….159,-
150g Zapčené těstoviny s uzeným masem, okurka  …………….……………………… 129,-

          2ks Piškotové wafle s lesním ovocem a zakysanou smetanou a šlehačkou …………………….129,-
250g Gnocchi s kuřecím masem, špenátem a smetanou ………….…………..……....………... 159,-
150g Tortilla s kuřecím masem, salátkem, bylinkovým dipem, cherry rajčaty,hranolky………. 159,-
200g Cheeseburger (hovězí maso, slanina, čedar, rajče, salát, okurka, ledový salát, červená 
cibule, hranolky  ………..…………………………………………………………….. …….    219,-
150g Smažený kuřecí/vepřový řízek, vařený brambor………………………………………...   149,-  
120g Smažený sýr, hranolky, tatarka……………...…………………………………………...  139,-

                                                                                                                                                                   
   

            Saláty
  80g Malý šopský salátek……………………………………………………………………… 45,-
150gCarpaccio z červené řepy s mozarellou a parmazánem,toust……………………………..159,-

Deserty
  

Lívance s lesním ovocem a zakysanou smetanou ……………………………………..69,-
Zmrzlinový pohár (jahoda, vanilka, oříšek, karamel) se šlehačkou, ovoce …...…… 79,- 
Palačinky s horkým lesním ovocem,vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou …………….79.-

Seznam alergenů Vám na požádání poskytne obsluha.

ZVĚŘINOVÉ MENU



  

ZVĚŘINOVÉ MENU

PŘEDKRMY

80g Zvěřinová paštika s brusinkami a zeleným pepřem, toust ………………………….109,-
100g Zvěřinová směs na rozpečeném toustu s jeřabinami a salátkem …………………..119,-

POLÉVKY 

Zvěřinový vývar s drobením a játrovými knedlíčky ……………………………………. 49,-
Houbový krém s liškami a tyčinkou z listového těsta  ………………………………….. 69,-

HOTOVÁ JÍDLA

150g Jelení kýta na smetaně, houskový a karlovarský knedlík …………………………179,-
150g Kančí kýta se šípkovou omáčkou, houskový a karlovarský knedlík  ……………. 189,-
150g Srnčí guláš s bramboráčky a křenem  ……………………………………………. 159,-
150g Kančí výpečky, zelí, chlupatý a špekový knedlík  ……………………………….. 159,-
150g Zvěřinová sekaná, bramborový salát …………………………………………….. 149,-
2ks Pečených bažantích stehýnek, bramb.knedlíky s cibulkou, medové červené zelí … 169,-

MINUTKOVÁ JÍDLA

150g Kančí řízek, bramborový salát …………………………………………………….179,-
150g Zvěřinová jemně pikantní směs se zeleninou, hranolky (bramboráčky) ………….189,-

DEZERT

Smetanový dezert ve skleničce s piškotem a lesním ovocem …………………………..  69,-


