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

49,-

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

49,-

Předkrmy
Carpaccio z hovězí svíčkové s bylinkovým pestem a hoblinkami parmezánu 1,3,4,7,8,12 159,Grilovaná cuketa plněná kuřecím masem s bylinkami, zapečená sýrem 7

99,-

Hlavní chody
Steak z hovězí roštěné s vídeňskou cibulkou, šťouchané brambory se zakysanou
smetanou a pórkem 1,7

309,-

Steak z hovězí roštěné s pepřovou omáčkou, brambory crispers 1,7,9,10

299,-

Vepřová panenka zabalená ve slanině, grilovaná cuketa, pepřová omáčka,
šťouchané brambory se slaninou a cibulkou 1,7,9,10

299,-

Řízek z vepřové panenky s okurkou a brambory přelité máslem 1,3,7

199,-

Kuřecí steak s bylinkovým máslem, grilovanou cuketou, parmezánovou omáčkou,
šťouchanými brambory se slaninou a cibulkou 1,7,10

239,-

Kuřecí špíz se zeleninou a slaninou, podlitý omáčkou z portského vína s hranolkami 1 239,Tortilla se smaženými kuřecími kousky a zeleninou 1,3,4,7,10

149,-

Tortilla s kousky vepřové panenky, červeným zelím a křenem 1,3,4,5,6,7,10,11

159,-

Tatarský biftek, 4ks topinek 1,3,5,10,13

179,-

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

159,-

Gnocchi se zeleninou, zapečené sýrem 1,3,7

139,-

Burgery a sandwich
Hamburger s hovězím masem a hranolkami 1,3,4,5,6,7,10,11
- sýr Cheddar, angl. slanina, salát, rajče, okurka, cibule, pikantní dresink
Texaský hamburger s hovězím masem a čerstvě smaženými bramborovými chipsy
- sýr Cheddar, angl. slanina, salát, kukuřice, paprika, steril. okurka, sweet-chilli omáčka
1,3,4,5,6,7,10,11
Hamburger s kuřecím steakem 1,3,4,7,10
- sýr Cheddar, angl. slanina, salát, caesar dresink
Club sandwich s kuřecím masem a hranolkami 1,3,7,10
- sýr Cheddar, angl. slanina, rajče, majonéza, vejce

189,189,149,169,-

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

159,-

Salát z grilované zeleniny s vepřovou panenkou a mandlemi

169,-

Řecký salát

7

7,8

89,-

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

89,-

Kuřecí steak, příloha dle výběru 1

89,-

Tvarohové knedlíky s meruňkami, polité rozpuštěným máslem a cukrem 1,3,7

69,-

Chuťovky
Tatarský biftek, 4ks topinek 1,3,5,10,13
Topinka s masem a zeleninou sypaná sýrem

179,109,-

1,7

Nakládaný Hermelín, chléb 3ks 1,7

89,-

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

79,-

Čerstvě smažené Crispers s česnekovým dresinkem 3,10

79,-

Čerstvě pražené mandle 8

89,-

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

99,-

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

620,-

Přílohy
Grilovaná zelenina

59,-

Fazolky na slanině

59,-

Vařené brambory

39,-

7

39,-

Hranolky
Bramborové krokety

39,-

1,3,7

Šťouchané brambory se slaninou a cibulkou

39,-

7
7

39,-

1,3,7

29,-

Šťouchané brambory se zakysanou smetanou a pórkem
Rozpečená bagetka 2ks – bylinková nebo česneková

Dresinky
Tatarská omáčka

3,7,10

19,-

Pikantní dresink 1,3,4,5,6,7,10,11

19,-

Česnekový dresink

19,-

3,10

Sweet-chilli omáčka 1,4,5,6,11

19,-

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

99,-

Palačinka se zmrzlinou a šlehačkou 1,3,7

89,-

Medovník 1,3,7,8

59,-

Kopeček zmrzliny - vanilková, čokoládová, jahodová 3,7

19,-

Milkshake - vanilkový, čokoládový, jahodový 3,7

69,-

Obvyklé poslední objednávky jídel: Ne-Čt 21:00
Pá-So 21:30

