
Studené předkrmy : 
100g Tatarák z pravé svíčkové s topinkami 130,-
90g Domácí nakládaný hermelín, chléb 40,-
1ks Utopenci s cibulí a chlebem 35,-
100g Marinovaný losos s toustem 120,-

Polévky :
0,33l Česneková polévka se sýrem a krutony 30,-
0,33l Cibulová polévka s bílým vínem, krutony a sýrem 35,-
 -Každý den pro Vás připravujeme polévku, kterou najdete 
           v naší denní nabídce

Teplé předkrmy :
1ks Pivovarský buřt na černém pivě s cibulí a pečivem 45,-
2ks Topinka s pikantní masovou směsí a sýrem 47,-
1ks Teplý hermelín na medu se sekanými ořechy 55,-
1ks Bageta s drůbežími játry a cibulkou 45,-

Minutková jídla :
200g Losos na špenátovém lůžku 130,-
200g Losos na citrónovém másle 130,-
200g Kuřecí vysoký steak s restovanými žampiony a cibulkou 130,-
200g Kuřecí steak „Capresse“ zapečený s rajčaty a mozzarelou 135,-
200g Vepřová panenka plněná švestkami, pikantní švestková omáčka 145,-
200g Vepřová grilovaná panenka na špenátovém lůžku 145,-
200g Vepřová krkovice se sázeným vejcem a 135,-

opečenou slaninou, cibulka
200g Vepřová krkovice s žampiony, 145,-

šunkou a pórkem, zapečená sýrem
200g Biftek se sázeným vejcem a slaninou 240,-
300g Královský rumpsteak 280,-
200g Hovězí Stroganov z pravé svíčkové 180,-

Bezmasá jídla :
200g Gratinovaná zelenina s modrým sýrem 75,-

( petržel, brokolice, mrkev, fazolky, cuketa )
300g Rýžový pilaf se zeleninou 75,-



Těstoviny :
300g Špagety  Carbonara 98,-
300g Rigatone  s kuřecím masem  a sýrovou omáčkou 98,-
200g Ruské pelmeně se zakysanou smetanou 98,-
300g Penne s kuřecími játry a smetanovou omáčkou 98,-

Saláty :
300g Řecký salát s olivami 55,-
300g Zeleninový salát s kuřecím masem a parmezánem 85,-

( ledový salát, rajče, okurka, kuřecí maso )
300g Ledový salát s křupavou slaninou, sýrem a 75,-

slunečnicovými semínky

Přílohy na 200g:
Hranolky 30,-
Krokety 35,-
Domácí americké brambory 30,-
Smetanové brambory s petrželkou 35,-
Vařené brambory 25,-
Bramborové tolárky 30,-
Dušená rýže 30,-
Fazolky s česnekem a slaninou 40,-

Teplé omáčky :
Smetanovo-žampionová omáčka 25,-
Švestková omáčka 25,-
Brusinková omáčka 25,-
Demi-glace omáčka 25,-

Studené omáčky :
Tatarská omáčka 13,-
Kečup 8,-
Česneková majonéza 25,-

Dezerty :
1 ks Palačinka s ovocem a zmrzlinou, čokoládový toping, šlehačka 65,-
1 ks Zkaramelizované jablko ve vlastní šťávě sypané čokoládou 25,-
80g Domácí jablečný závin 12,-
         Výběr z  nabídky cukrárny 


