PŘEDKRMY - STARTERS
100g Roastbeef s BBQ omáčkou, kyselou okurkou a rozpečeným chlebem
Roastbeef with BBQ sauce, pickles and toasted bread

189,-

100g Grilovaný kozí sýr se sušenými rajčaty podávaný na toustu
Grillet goat cheese with dried tomatoes and toast

179,-

100g Tatarský biftek z pravé svíčkové ( namíchaný) s česnekem a topinkami 199,Mixed tartare steak with garlic and toast

POLÉVKY - SOUPS
0,22l Silný hovězí vývar s masem, zeleninou a játrovými knedlíčky
Strong beef broth with beef, vegetables and liver dumplings

0,22l Polévka dle denní nabídky
Soup according to daily offer

59,-

TRADIČNÍ ČESKÁ KUCHYNĚ
- TRADITIONAL CZECH CUISINE
150g Svíčková hovězí pečeně na smetaně s brusinkami a karlovarským knedlíkem
Beef sirloin in cream sauce decorated with cranberry and dumplings

189,-

250g Konfitované kachní stehno s červeným zelím a bramborovým knedlíkem
Confit duck leg with red cabbage and potato dumplings

209,-

200g Hovězí líčka na víně s kořenovou zeleninou a bramborovým pyré
Beef cheeks in red wine with potato purée and root vegetables

199,-

200g Smažený řízek z vepřové pečeně připravený na přepuštěném másle s lehkým
bavorským salátem
Fried pork schnitzel with light Bavarien salad

150g Smažená kuřecí prsa připravená na přepuštěném másle s bramborovým pyré
Fried chicken schnitzel with potato puree

150g Smažený sýr obalený v panko strouhance s vařeným bramborem a domácí
tatarskou omáčkou
Fried cheese in panko breadcrumbs with boiled potatoes and tartar sauce

189,-

189,-

179,-

HLAVNÍ JÍDLA - MAIN COURSES

250g Hovězí steak z pravé svíčkové přelitý pepřovou omáčkou se steakovými hranolky
Beef steak from real sirloin in pepper sauce and served with French fries

200g Grilovaná vepřová panenka připravená metodou sous-vide v houbové omáčce
s rozmarýnovým bramborem
Grilled pork tenderloin prepared by the sous-vide method in mushroom sauce
with rosemary potatoes

449,-

259,-

250g Kuřecí supreme připravený metodou sous-vide ve švestkové omáčce s bramborovým
závinem
229,Marinated chicken steak prepared by the sous-vide method served in plum sauce
with potato strud

RYBY- FISH
200g Steak z lososa s hráškovým pyré a opečeným bramborem
Salmon steak served with pea puree and roasted potatoes

299.-

SALÁTY- SALADS
Salát Caesar
Caesar salad

129,-

- s grilovanými kuřecími kousky (100g) a krutony
with grilled chicken pieces (100 g) and croutons

179,-

- s grilovanými kousky lososa (100g) a krutony
with grilled salmon pieces (100 g) and croutons

199,-

Listový salát s červenou řepou a kozím sýrem doplněný vlašskými ořechy
Lettuce with red beetroot, goat cheese and walnuts

189,-

300g Grilovaná čerstvá zelenina sypaná parmezánem
Grilled fresh vegetables with parmesan cheese

149,-

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
– ADDITIONAL MEALS

80g

Pražené mandle
Roasted almonds

99,-

250g Variace sýrů z farmy Pálava s parmskou šunkou a chlebem
Variation of cheeses from Pálava farm with Parma ham and bread

269,-

200g Bramborvé chipsy s česnekovým dipem
Potatos chips with garlic sauce

109,-

DEZERTY A MOUČNÍKY
– DESSERTS

Domácí lívanečky ( 4ks) s mascarpone a ovocem
Homemade pancakes garnished with fruits and mascarpone

Denní nabídka domácích dezertů (1ks)
Cake or dessert according to daily offer (1pc)

Ceny jsou smluvní vč.DPH
Hmotnost masa je uvedena v syrovém stavu.
Informace o alergenech jsou k dispozici na vyžádání u obsluhy.
Za poloviční porce účtujeme 70% z ceny.

109,-

NÁPOJOVÝ LÍSTEK
Aperitivy (Aperitives)
0,1l
0,1l
0,1l
0,04l

Cinzano Bianco
Cinzano Extra Dry
Campari Bitter
Aperol

69,69,79,59,-

Pivo (Beer)
0,5l
0,3l
0,5l
0,3l
0,5l
0,3l

Plzeňský prazdroj 12°
Plzeňský prazdroj 12°
Gambrinus 11°
Gambrinus 11°
Radegast birell (Non-Alcoholic)
Radegast birell (Non-Alcoholic)

49,31,39,25,47,29,-

Likéry ( Liqueres )
0,04l
0,04l
0,04l
0,04l
0,04l

Jägermeister
Becherovka
Fernet Stock / Citrus
Baileys
Vaječný likér

59,55,55,59,40,-

Šumivá vína (Sparkling Wines )
0,1l
0,75l
0,75l
0,75l
0,75l

Prosecco
Prosecco Mionetto
Bohemia Sekt Demi Sec /Brut
Bohemia Sekt nealkoholický
Chậteau Radyně Extra Brut

55,329,329,329,379,-

Vína (Wines)
0,15l Rozlévané víno bílé, červené vinařství VÍNO MIKULOV (dle nabídky)
(glass of wine white, red from viticulture VÍNO MIKULOV)
0,15l Rozlévané víno z vinařství Vican ( Pálava, Rulandské šedé)
(glass of wine from viticulture VICAN)
0,75l Lahev vína z vinařství Vican (Pálava, Rulandské šedé )

55,69,345,-

Nealkoholické nápoje (Non-alcoholic Drinks)
0,33l
0,75l
0,33l
0,25l
0,25l
0,25l
0,25l
0,5l
0,2l

Mattoni (neperlivá, jemně perlivá, perlivá)
Mattoni (jemně perlivá, perlivá)
Aquilla
Pepsi Cola, Pepsi Zero
Mirinda
7UP
Schweppes Tonic/ Ginger Ale
Karafa pitné vody
Granini juice (dle nabídky)

39,69,39,46,46,46,46,35,46,-

Ovocné limonády (Fruit lemonade )
0,4l

Ovocná limonáda (dle nabídky )

69,-

Destiláty ( Spirits)
0,04l
0,04l
0,04
0,04l
0,04l
0,04l
0,04l
0,04l

Vodka ABSOLUT
Slivovice Jelínek
Beefeetaer Gin
Tullamore Dew
Jack Daniel’s
Legendario Elixir de Cuba
Bacardi Carta Blanca
Božkov – Tuzemský

59,59,59,69,85,79,59,49,-

0,04l
0,04l
0,04l
0,04l

Božkov Republica Exclusive
Diplomático Reserva Exclusiva 12y
Metaxa*****
Hennessy V.S.

59,99,69,85,-

Koktejly (Cocktails)
Cuba Libre (Bacardi Carta Blanca 0,04l, Coca-Cola, limeta, led)
Aperol Spritz (Aperol 0,04l, Prosecco 0,15l, soda led)

109,109,-

Káva (Coﬀee)
Ristretto (káva 7g)
Espresso (káva 7g)
Espresso Macchiato (káva 7g)
Lungo (káva 7g)
Doppio (káva 14g)
Cappucino (káva 7g,)
Latte macchiato (káva 7g)
Bezkofeinová káva ( káva 7g)
Vídeňská káva (káva 7g, šlehačka)
Turecká káva (káva 7g)
Alžírská káva (káva 7g, 0,02l Vaječný likér, šlehačka)
Irská káva (káva 7g, 0,02l Tullamore Dew, šlehačka)

46,46,46,46,85,59,65,46,59,46,69,79,-

Teplé nápoje (Hot Drinks)
Čaj dle nabídky (Tea according to the offer)
Zázvorový čaj (čaj z čerstvého zázvoru s medem a citronem)
(Fresh ginger tea with honey)
Horká čokoláda se šlehačkou
(Hot chocolate with whipped cream)
Svařené víno 0,2l (Mulled wine)
Grog (0,04l Božkov – Tuzemský)

Ceny jsou smluvní vč.DPH

44,59,59,59,59,-

