Jídelní lístek
Polévky
Česneková polévka se šunkou, sýrem a krutony 1,7,9,13

55,-

Masový vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi 1,3,9,13

55,-

Předkrmy
Carpaccio z hovězí svíčkové s bylinkovým pestem, sýrem Grana Padano
a toastem1,3,4,7,8,12

169,-

Hlavní chody
Řízečky z vepřové panenky s okurkou, šťouchané brambory se slaninou a cibulkou
1,3,7

Vepřová kotleta sous-vide s rozmarýnem, fazolky na slanině
Kuřecí steak s omáčkou parmazánového typu,
šťouchané brambory se slaninou a cibulkou 1,7,10
Tortilla se smaženými kuřecími kousky a zeleninou 1,3,4,7,10

249,219,219,199,-

Tortilla se zeleninou, olivami a balkánským sýrem 7

189,-

Kuřecí řízky s okurkou a hranolky 1,3,7

219,-

Smažený sýr, hranolky a tatarská omáčka 1,3,7

189,-

Tatarský biftek, 4ks topinek – syrové vejce přidáváme do pokrmu na přání zákazníka 1,3,5,10,13

229,-

Gnocchi s kuřecím masem, špenátem a smetanou 1,3,7

209,-

Burgery a sandwich
Hamburger s hovězím masem a hranolky 1,3,4,5,6,7,10,11
- Sýr Cheddar, angl. slanina, salát, rajče, okurka, cibule, pikantní dresink

Pfeffer hamburger s hovězím masem a smaženými bramborovými chipsy
- Sýr Cheddar, angl. slanina, salát, nakládaný pepř, steril. okurka, sweet-chilli omáčka 1,3,4,5,6,7,10,11

Club sandwich s kuřecím masem a hranolky 1,3,7,10
- Sýr Cheddar, angl. slanina, rajče, majonéza, vejce

239,239,219,-

Saláty
Caesar salát s filírovaným kuřecím steakem a krutony 1,3,4,7,10

209,-

Caesar salát 1,3,4,7,10

169,-

Šopský salát 7

119,-

Jídla pro děti
Kuřecí řízek s okurkou, příloha dle výběru 1,3,7,8,10

139,-

Kuřecí steak, příloha dle výběru 1

139,-

Tvarohové meruňkové knedlíky, polité rozpuštěným máslem a cukrem 1,3,7

119,-

Chuťovky
Tatarský biftek, 4ks topinek – syrové vejce přidáváme do pokrmu na přání zákazníka 1,3,5,10,13

229,-

Topinka s masem a zeleninou, sypaná sýrem 1,7

139,-

Nakládaný sýr s bílou plísní, chléb 3ks 1,7

99,-

Smažené bramborové chipsy s pikantním dresinkem 1,3,4,5,6,7,10,11

99,-

Smažené Crispers s česnekovým dresinkem 3,10

99,-

Pražené mandle 8

109,-

Smažená cibulová kolečka s pikantním dresinkem 1,3,4,5,6,7,8,10,11

109,-

Smažené kuřecí miniřízečky 1 kg, chléb, kyselé okurky 1,3,7

720,-

Přílohy
Hranolky

49,-

Bramborové krokety 1,3,7

49,-

Šťouchané brambory se slaninou a cibulkou 7

49,-

Fazolky na slanině

59,-

Dresinky
Tatarská omáčka 3,7,10

29,-

Pikantní dresink 1,3,4,5,6,7,10,11

29,-

Česnekový dresink 3,10

29,-

Sweet-chilli omáčka 1,4,5,6,11

29,-

Dezerty
Horké lesní ovoce s vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou a čokoládovým topingem 3,7

99,-

Medovník 1,3,7,8

79,-

Kopeček zmrzliny – vanilková, čokoládová 3,7

25,-

Dort dle aktuální nabídky

69,-

DĚKUJEME ZÁKAZNÍKŮM, ŽE ZDE NEKONZUMUJÍ VLASTNÍ NÁPOJE A JÍDLA.
Obvyklé poslední objednávky jídel: Po-Čt 21:00
Pá-So 21:30
Ne

20:00

