K pivu
100g Játrová paštika ve skle s brusinkami, opečený toast

49,-Kč

150g Masová tlačenka s octem a cibulí

68,-Kč

150g Smažené kořeněné bramborové chipsy s česnekovým dipem

88,- Kč

100g

199,-Kč

Náš míchaný tatarák dle šéfkuchaře (sůl, pepř, dijonská hořčice, červená cibulka,
žloutek, olivový olej, pažitka) s topinkami na sádle

100g

Filírovaná kachní prsa s brusinkovo-pomerančovým chutney, opečený toast

119,-Kč

Polévky
0,4l

Bramborová polévka s houbami

49,- Kč

0.4l

Domácí hovězí vývar s kořenovou zeleninou a játrovou celestýnskou roládou

49,- Kč

Tradiční domácí kuchyně
150g Hovězí svíčková na smetaně s kynutými knedlíky a brusinkovým terčem

159,-Kč

150g Pikantní hovězí guláš podávaný se špekovým knedlíkem

159,-Kč

700g Na kmíně pečená půlka kachny s červeným zelím, špekový knedlík

209,-Kč

200g Hovězí Chuck roll (krk) na červeném víně připravený metodou Sous-Vide,
šťouchaný brambor s jarní cibulkou

199,-Kč

Minutky
250g Beefsteak s glazovanou šalotkou v balsamicu

299,-Kč

200g Grilované kachní prso s omáčkou ze sušených švestek,
bramborovo - dýňové pyré

239,-Kč

200g Grilované kuřecí prso s omáčkou demi-glace, blanšírovanou zeleninou

179,-Kč

200g Grilovaný kuřecí steak, tagliatelle se smetanovou omáčkou s mascarpone

189.-Kč

200g Hovězí cheeseburger s křupavou slaninou, zauzenou a pepřovou majonézou,
steakovými hranolkami
219,-Kč
150g Burger s trhaným vepřovým masem, BBQ omáčkou, kyselou okurkou,

195,-Kč

steakovými hranolkami
200g Vepřová panenka na grilu s houbovou omáčkou

199,-Kč

300g Steak z vepřové krkovice připravený metodou Sous-Vide, fazolové lusky na slanině,
koňaková omáčka se zeleným pepřem

199,-Kč

150g Smažený sýr gouda, tatarská omáčka

149,-Kč

200g Smažené řízečky z vepřové panenky a citrónem

179,-Kč

Saláty a těstoviny
350g Mix trhaných listových salátů s grilovaným kachním prsem, sušené brusinky, ořechy
a bylinkový olej
350g Caesar salát s grilovaným kuřecím masem, opečenou slaninou,

199,- Kč
189,-Kč

sypaný parmezánem
350g Tagliatelle se špenátem a smetanovou omáčkou s mascarpone, česnekem, bazalkou,
sypané parmezánem

179,-Kč

Dezerty a zmrzlinové poháry
Náš čokoládový dort se zakysanou smetanou a rozvarem z lesního ovoce

89,-Kč

Čokoládová a vanilková zmrzlina s horkým rozvarem z ovoce zdobená šlehačkou

79,-Kč

Domácí lívance s javorovým sirupem

79,-Kč

Přílohy
200g Steakové hranolky

45,-Kč

200g Šťouchané brambory s jarní cibulkou

45,-Kč

200g Restované brambůrky grenaille s bylinkovou solí

45,-Kč

200g Grilované zelené fazolky s anglickou slaninou

49,-Kč

1ks

Rozpékaná bagetka

25,-Kč

1ks

Čerstvý chléb

40g

Studené omáčky: tatarská, kečup, uzená majonéza, pepřová majonéza

25,-Kč

40g

Teplé omáčky: pepřová, bylinková, houbová

40,-Kč

6,-Kč

