Předkrmy
150g Salát Caprese (mozzarela, rajče, bazalka, ol. olej)

69,-

1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a sýrem

59,-

1 ks Topinka s volským okem a šunkou

59,-

Polévky
0,33l Česneková polévka se smaženým chlebem, šunkou a sýrem

35,-

0,33l Cibulová polévka s krutony, slaninou a strouhaným sýrem

35,-

0,33l Hovězí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky

30,-

Chuťovky k pivu a vínu
200g Marinovaná grilovaná křidýlka s pikantní omáčkou

89,-

250g Selské prkénko, pečivo (klobása, angl. slanina, eidam, uzený eidam,
hermelín, okurek, feferonka)
89,2 ks Bramboráčky po pastýřsku (klobása, kečup, pórek, eidam)

59,-

2 ks Bramboráčky se šunkou a nivou

59,-

100g Plněný hermelín, pečivo (majolka, česnek, sl. paprika, lískové oříšky) 59,100g Sýrové pikantní kostky s klobásou a olivami

49,-

100g Miska oliv

49,-

Informace o alergenech Vám poskytne obsluha.

Drůbež
150g Kuřecí stek se slaninou, šalvějí a sýrem Gorgonzola

129,-

150g Kuřecí steak se šunkou a hermelínem zapečený s brusinkami

129,-

150g Kuřecí steak se třemi druhy sýra (eidam, hermelín, niva)

129,-

150g Johančino tajemství (kuřecí plátek, broskev, eidam)

129,-

150g Kuřecí steak s grilovanou zeleninou
(žampion, cuketa, lilek, paprika, cibule, česnek, olivový olej)

129,-

150g Knížecí zavátá kuřecí prsa
(eidam, niva, smet. omáčka)

119,-

150g Smažený kuřecí řízek plněný šunkou a eidamem
150g Smažený kuřecí řízek, citron

109,99,-

150g Ďábelské kuřecí nudličky (zelenina, cibule, klobása, chilli, feferonky) 99,-

Hovězí maso
200g Biftek na zeleném pepři (pravá svíčková)

249,-

150g Flamendr z pravé svíčkové

199,-

300g Rumpsteak se zelenými fazolkami a slaninou

199,-

100g Tatarský biftek, topinky

169,-

Informace o alergenech Vám poskytne obsluha.

Hovězí maso
150g Hovězí roštěná se šunkou a sázeným vejcem

139,-

150g Vídeňská roštěná

139,-

150g Hovězí nudličky v pepřové omáčce (barevný pepř)

119,-

Vepřové maso
200g Vepřové medailonky se zeleným chřestem a smaženou cibulkou 139,200g Vepřová krkovička se sázeným vejcem, pikantní mexické fazole 129,200g Steak Texas-grill (krkovička, angl.slanina, eidam)

129,-

200g Dřevorubecký steak (červená cibule, anglická slanina, česnek)

129,-

150g Kovářův oheň (kotleta, cibule, pepř, smetana)

119,-

150g „Ústecký“ plněný smažený řízek (kotleta, vejce, šunka, sýr)

119,-

150g Dračí masová směs
(kotleta, žampiony, cibule, paprika, chilli, pórek, kečup)

119,-

150g Smažený vepřový řízek, citron (krkovička/kotleta)

99,-

150g Smažená vepřová játra

89,-

150g Vepřová játra na roštu

89,-

Informace o alergenech Vám poskytne obsluha.

Speciality
300g Mix Grill (roštěnec, kotleta, kuř. prsa)

199,-

200g Bastilské kordy, bylinkový dresink

159,-

(špíz z vepřové panenky, slanina, žampiony, cibule)
200g Vepřová panenka s Brandy omáčkou ze čtyř druhů pepře

149,-

150g Panenské dukáty ve slaninové košilce s konfitovaným česnekem, 149,(vepř. panenka, angl. slanina, ocet balsamico, med)

Ryby
150g Steak z lososa s listovým špenátem a smetanou

159,-

150g Královské lososové kostky s citrusovou omáčkou

159,-

250g Pstruh na másle s tymiánem

129,-

(Cena dle váhy pstruha – příplatek 10g á 4,- Kč)

Smažená sýrová a zeleninová jídla
210g Sýrová variace, tatarská omáčka (eidam, niva, hermelín)

119,-

130g Smažený hermelín se šunkou, tatarská omáčka

99,-

180g Smažený eidam se šunkou, tatarská omáčka

99,-

100g Smažený hermelín, tatarská omáčka

89,-

150g Smažený eidam, tatarská omáčka

89,-

100g Smažená niva, tatarská omáčka

89,-

150g Smažené žampiony, tatarská omáčka

79,-

250g Císařská zelenina na másle

79,-

Informace o alergenech Vám poskytne obsluha.

Zeleninové saláty jako hlavní chod
350g Caesar salát s krutony (kuřecí maso, slanina, parmazán, dresink)

139,-

350g Zeleninový salát se smaženými kuřecími kousky

109,-

350g Salát"Fantasia", bagetka (zelenina, kuřecí nudličky)

109,-

350g Zeleninový salát MIX s restovanou slaninkou,
sýrem a francouzským dresinkem, bagetka

109,-

350g Šopský salát s balkánským sýrem

89,-

Těstoviny, gnocchi
350g Těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou,
sypaný sýrem, francouzský dresink

109,-

350g Těstovinový salát s tuňákem a vejcem

109,-

350g Těstoviny s kuřecím masem v sýrové omáčce

109,-

350g Bramborové gnocchi s kuřecím masem,
listovým špenátem a smetanou

109,-

350g Těstovinový salát se šunkou a sýrem

99,-

Dětské pokrmy
70g Kuřecí řízek smažený, 100g hranolky + překvapení

89,-

70g Kuřecí plátek na másle, 100g vařený brambor + překvapení

89,-

Informace o alergenech Vám poskytne obsluha.

Přílohy
200g Hranolky

30,-

200g Americké brambory

30,-

200g Krokety

30,-

200g Opečené brambory

30,-

200g Opečené brambory s česnekem a slaninou

30,-

4 ks Bramboráčky

40,-

200g Vařené brambory maštěné máslem

30,-

200g Rýže dušená

25,-

200g Grilovaná zelenina

35,-

50g Tatarská omáčka

12,-

50g Kečup

10,-

50g Hořčice

8,-

1 ks Bagetka

10,-

Zeleninová obloha

20,-

Kompoty
150g Jahodový

30,-

150g Broskvový

30,-

150g Ananasový

30,-

150g Mandarinkový

30,-

Informace o alergenech Vám poskytne obsluha.

Moučníky
150g Horké maliny se zmrzlinou a šlehačkou

79,-

1 ks Palačinky s ovocným přelivem, zmrzlinou a šlehačkou

59,-

2 ks Lívance s přelivem z lesního ovoce a šlehačkou

59,-

Zmrzliny a poháry
100ml Pohár „ČOKO“

79,-

(čokoládová zmrzlina, šlehačka, čokoládový a ovocný topping, oplatek)
100ml Pohár „MIX OVOCNÝ“

79,-

(jahodová zmrzlina, maliny, ananas, šlehačka, ovocný topping, oplatek)
100ml Pohár VANILKA

79,-

(vanilková zmrzlina, šlehačka, ovocný topping, oplatek)
100ml Pohár „SLUNÍČKO“

79,-

(vanilková zmrzlina, mandarinky, šlehačka, čokoládový topping, oplatek)
100ml Pohár „LENTILKA“

79,-

(jahodová zmrzlina, lentilky, šlehačka, ovocný topping, oplatek)

Ostatní doplňkový prodej
Arašídy
Chips
Mandle pražené
Slané tyčinky
Tatranka
Lentilky
Čokoláda Milka
Žvýkačky

Informace o alergenech Vám poskytne obsluha.

27,35,49,25,12,15,32,15,-

