
Víkendová nabídka
Platí od čtvrtka 13. 6. do neděle  16. 6. 2019

Předkrmy

Plátky domácí vepřové šunky ochucené zeleným pepřem,
doplněné křenovou majonézou, kyselými okurkami

a čerstvým pečivem
119 Kč

Hovězí carpaccio obalené v koření "Smokey Rub",
podávané s kapary, hoblinkami parmazánu a praženými piniemi,

doplněné rukolou 
165 Kč

Domácí škvarková pomazánka podávaná s jarní cibulkou,
kyselými okurkami a opečenými toasty z domácího chlebu

125 Kč

Pečené papriky marinované v bylinkovém oleji
s balkánským sýrem a olivami, toasty

145 Kč

Polévky

Farmářská česnečka s bramborami, ementálem
a chlebovými krutony

65 Kč

Jemný cuketový krém s pečeným fenyklem
a praženým chorizem 

75 Kč



Hlavní  chody

Grilovaný steak z candáta podávaný na čočkové ragú z čočky "Beluga“
a zeleniny,  doplněný grilovaným pak choi

a limetkovou omáčkou se šafránem 
335 Kč

Grilované kuřecí prso (200 g) se smetanovou houbovou omáčkou,
grilovaným portobelem a jasmínovou rýží

205 Kč

Kuřecí řízek (200 g) ze stehen s bramborovou kaší
155 Kč

Hovězí tatarák (180 g) s 6 ks topinek
195 Kč

Pečené králičí stehno s omáčkou z hrubozrnné hořčice s domácími 
bramborovými noky opečenými na másle a baby špenátem

245 Kč

Lehce uzená pečená vepřová žebra (500 g) s bramborami pečenými v soli, 
doplněné studenými omáčkami

195 Kč

Caesar salát s grilovaným kuřecím masem 
169 Kč

Dezerty

Mrkvový koláč s vlašskými ořechy, vanilkou a citronovou polevou,
doplněný limetkovou omáčkou 

75 Kč

Domácí dukátové buchtičky s krémem z čerstvé vanilky,
sypané praženými pistáciemi

65 Kč

Kávovo-čokoládový koláč s omáčkou z čerstvých meruněk,
doplněný domácí šlehačkou a karamelem 

 95 Kč

Zmrzliny a sorbety dle nabídky…
29 Kč



K pivu a vínu

Domácí utopenec v pikantním nálevu s čerstvým domácím pečivem
59 Kč

Domácí škvarky v sádle s cibulkou a čerstvým chlebem
85 Kč

Domácí čaje

Domácí zelený ledový čaj s mátou a limetkou   0,4 l/45 Kč

Domácí zelený ledový čaj s mátou a limetkou 1 l/85 Kč

Domácí pečený čaj z ovoce se skořicí a hřebíčkem 75 Kč

Domácí  limonády

Domácí zázvorová limonáda s kousky čerstvé vanilky a citronem

Domácí mátová limonáda s limetkou a lístky čerstvé máty

Domácí bazalková limonáda s mátou a malinami

Domácí levandulová limonáda s limetkou a mátou

Domácí meruňková limonáda s vanilkou a mátou

0,4 l/75 Kč


