
P ř e d k r m y
80g Čerstvě krájený tyrolský špek s míchaným salátkem,  

karamelizovanou cibulkou a rozpečeným toastem (1, 3, 7, 12)
95+30b 125

70g Domácí paštika z kuřecích jatýrek podávaná s brusinkami  
a rozpečeným toastem (1, 7, 8, 12)

95

200g Domácí smažené brambůrky, česnekový a pikantní 
chipotle dip (3, 7, 12)

89

100g Marinovaný hermelín plněný cibulí, kozím rohem  
a nakládanou feferonkou,chléb (1, 3, 7, 9, 12)

95

80g Hovězí tatarák z nízkého roštěnce s kapari, šalotkou,  
žloutkem a topinkami z grillu na sádle (1, 3, 7)

155

P o l é v k y
0,25l Kuřecí vývar s masem, nudlemi a zeleninou (1, 3, 9) 49+10b 59

0,25l
Staročeská česnekačka se zastřeným žloutkem, čerstvým 
česnekem, sýrem a chlebovými krutónky (1, 3, 7, 9)

65

0,25l Francouzská cibulačka se sýrovým krutonem Gruyére (1, 3, 7, 12) 79

H l a v n í  j í d l a
330g Risotto Arborio s restovanými houbami, kozím sýrem  

a rozmarýnem (7, 9, 12)
149+20b 169

300g Spaghetti aglio olio e peperoncino (1, 3, 7, 9) 155

300g Halušky s bryndzou a škvařenou slaninkou (1, 3, 7, 9) 165

300g Ceasar salát s grilovaným kuřecím prsem / krevetami, 
krutónky (1, 2, 3, 4, 7, 10, 12)

175

150g Filírované kuřecí prsíčko na Cous-Cousu s grilovanou  
zeleninou, smetanovou omáčkou ze zeleného pepře 
a míchaným salátkem s vinaigrettem (1, 7, 9, 12)

189

200 g Vepřová líčka na kořenové zelenině a červeném víně 
podávaná s glazurovanou zeleninou a bramborovým pureé  
(7, 9, 12)

229

1 ks Ostravický pstruh nadívaný máslem, podávaný  
na opékaných bylinkových brambůrkách  
s koprovým přelivem (1, 4, 7, 9, 12)

245+30b 275

200g Hovězí Chuckroll BBQ Burger, chedar, slanina, rajče,  
nakládaný okurek, ledový salát, steakové hranolky (1, 3, 7, 12)

249

200g Vídeňský řízek smažený na sádle s bramborovým pureé  
a konfitovaným česnekem v olivovém oleji (1, 3, 7)

249

250g Steak ‘‘Ribeye’’ z vyzrálého vysokého roštěnce z Jižní  
Ameriky, podávaný s omáčkou ze zeleného pepře  
flambovaném na cognacu, steakové hranolky (1, 7, 9, 12)

375

D ě t s k á  j í d l a
200g Bramborové šišky s mákem, cukr, máslo (1, 3, 7) 95+30b 125

125g Kuřecí stripsy, hranolky, kečup (1, 3, 7, 11) 135

D e z e r t y
1 ks Valašský frgál (1, 3, 7, 8) 39

90ml Mango & Marakuja sorbet zdobený mátou 49

1 ks Dort dle denní nabídky (1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13) 69+20b 89

80g Čokoládové brownies, vanilková zmrzlina (1, 3, 7) 99


