
 

      
 

 

JÍDELNÍ LÍSTEK 
 

 

 

 
 

Vážení hosté,  

doba přípravy pokrmů je závislá na náročnosti vybraného pokrmu a obsazenosti restaurace. 

Děkujeme za Vaši návštěvu a přejeme dobrou chuť. 
   
 

        Provozní doba restaurace Poslední objednávka do kuchyně 

   Po-Čt    10:30 – 21:00    20:00 

   Pá    10:30 – 23:00    21:30 

   So    11:00 – 23:00    21:30 

   Ne    11:00 – 18:00    17:00 

 
 

Polévky 

0,33l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a zeleninou /1,3,9/     45,-Kč 

0,33l Česneková polévka s uzeným masem, vejcem,        49,-Kč 

sýrem a chlebovými krutony /1,3,7,9/    

 

Česká kuchyně 

500g Pomalu pečená hovězí žebra v BBQ omáčce,       219,-Kč 

s čerstvým křenem, hořčicí a pečivem /1,3,9,10,13/ 

 

400g Zauzená vepřová žebra pečená v pivní marinádě     185,-Kč 

s čerstvým křenem, hořčicí a pečivem /1,9,10/ 

 

350g Pečené kachní stehno s červeným zelím a bramborovým knedlíkem /1,3,7,10/ 189,-Kč 
 

150g Vepřové výpečky se špenátem a bramboráčky/1,9/     169,-Kč 
 

150g Dušená hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou    205,-Kč 

a šťouchanými bramborami /1,9/  
 

1kg Pečené přední vepřové koleno s kostí na černém pivu      230,-Kč

 s čerstvým křenem, hořčicí a pečivem /1,10/     Cena dle skutečné váhy 



 

Kuřecí a vepřové maso 

150g Kuřecí řízek /1,3,7/          129,-Kč 

200g  Kuřecí prso balené v parmské šunce na špenátovém hnízdě /7/   170,-Kč 

300g Bramborové noky s kuřecím masem /100g/, sušenými rajčaty,   185,-Kč 

  rukolou a sýrem Gran Moravia /1,3,7/  

150g Řízek z krkovičky /1,3,7/         125,-Kč 

180g Medailonky z vepřové panenky se sušenými rajčaty     189,-Kč 

gratinované sýrem Gran Moravia /7/  

200g Vepřová panenka ve slaninovém kabátku      189,-Kč 

 

Bezmasá jídla 

100g Smažený sýr /1,3,7/           129,-Kč 

100g Smažené tvarůžky /1,3,7/         139,-Kč 

100g Smažený hermelín /1,3,7/         129,-Kč 

100g  Grilovaný hermelín s brusinkovou redukcí /7/     135,-Kč 

300g Grilovaná zelenina s bylinkami, gratinovaná sýrem Gran Moravia /7/  115,-Kč 

 

Dětská jídla 

  80g Přírodní kuřecí plátek s hranolky nebo vařenými bramborami     89,-Kč 

  80g Kuřecí řízek s hranolky nebo vařenými bramborami /1,3,7/      95,-Kč 

180g Bramborové nočky s mákem, cukrem a máslem /1,3,7/      70,-Kč

  

Saláty 

300g Salát s grilovaným flank steakem /150g/ /7,10/     219,-Kč 

!Specifická chuť a vůně vyzrálého masa! 

/listový salát se sušenými rajčaty, okurkou, černými olivami 

a hořčičným dresinkem/ 

300g Salát Ceasar s kuřecím masem /100g/ /1,3,4,7,10/     169,-Kč 

/listy římského salátu s grilovaným kuřecím masem, domácím  

ančovičkovým dresinkem, opečenou slaninou, krutony a sýrem Gran Moravia/  

300g Míchaný zeleninový salát s plátky grilovaných kuřecích     159,-Kč 

prsíček, bylinkovo-jogurtový dip /7/ 

300g Řecký salát se sýrem feta  /7/        129,-Kč 

 



 

Masa z grilu 

Vyzrálé hovězí maso z vybraných chovů plemen Aberdeen Angus, Hereford, Charolais, 

Limousine, které díky speciálnímu dlouhodobému zrání a kvalitě ověřené moderními 

metodami splňují ty nejpřísnější kulinářská a spotřebitelská očekávání. 

 

Hovězí svíčková          200g  279,-Kč 

/velmi jemné maso, téměř žádný tuk/      300g  409,-Kč 

 

Flank steak   !Specifická chuť a vůně vyzrálého masa!  200g  219,-Kč 

/steak z hovězího pupku, velmi křehké maso s minimem tuku/  300g  309,-Kč 

 

Rump steak          200g  219,-Kč 

/steak z hovčzí kýty – květové špičky, libové maso/    300g  309,-Kč 

 

Vepřová krkovice         200g  159,-Kč 

300g  229,-Kč 

 

Vepřová panenka         200g  180,-Kč 

300g  265,-Kč 

 

Kuřecí prsa          200g  160,-Kč 

300g  235,-Kč 

     

 

 

   Způsob propečení      Omáčky 

RAW   /syrový/    Sýrová /7/     35,-Kč 

RARE   /polosyrový/    Hořčičná /7,9,10/     32,-Kč 

MEDIUM RARE /středně opečený/   Pepřová /7,9/    32,-Kč 

MEDIUM  /středně propečený/  Hříbková /7,9/    38,-Kč 

MEDIUM WELL /více propečený/   BBQ /1,3,7,9,10,13/   35,-Kč 

WELL DONE /úplně propečený/    

 

 

 

 



Přílohy 

200g Vařené brambory s máslem /7/        30,-Kč 

180g Šťouchané brambory s restovanou cibulkou a slaninou /7/    37,-Kč 

180g Hranolky Farm Frites         42,-Kč 

  3ks Bramboráčky /1,3,7/          42,-Kč 

180g Opékané brambory         37,-Kč 

200g Pečené brambory s česnekovým dipem /3,7,9/      42,-Kč 

180g Grilované zelené fazolky se slaninou        45,-Kč 

200g Grilovaná zelenina          69,-Kč 

1ks Bagetka /bylinková, česneková/ /1,3,7/       15,-Kč 

1ks Pečivo /1,3/             4,-Kč 

1ks Toast /1,3,7/             4,-Kč 

1ks Topinka /1/             6,-Kč 

150g Malý míchaný zeleninový salát        43,-Kč 

 

Dezerty 

2ks Růže z palačinky s omáčkou z lesního ovoce a šlehačkou /1,3,7/   99,-Kč 

1ks Domácí čokoládový dortík a šlehačkou /1,3,6,7/      75,-Kč 

2ks  Námi pečený jablečný štrůdl s ořechy /1,3,7,8/      49,-Kč 

1ks Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou /7/    75,-Kč 

2ks Vanilková zmrzlina s ovocem a šlehačkou /7/      55,-Kč 

 

K pivu a vínu 

150g Tatarák z pravé hovězí svíčkové s česnekem a topinkami /3ks/ /1,3,7,9,10,13/    295,-Kč 

1ks Topinka sýrová (niva, eidam, hermelín) /1,7/      89,-Kč 

1ks Topinka s kuřecím masem a zeleninou /1/      99,-Kč 

100g Nakládaný hermelín, pečivo /1,7,10/       69,-Kč 

100g Cyrilovi brambůrky (česnekové, solené)      35,-Kč 

100g Arašídy /5/           35,-Kč 

80g Pražené mandle /1,8/         79,-Kč 

 

Čísla uvedená u pokrmů značí alergeny. Seznam alergenů je k dispozici u personálu restaurace. 

Hmotnost pokrmu je uvedena v syrovém stavu. Při objednávce poloviční porce účtujeme 70% z ceny. 

Všechny pokrmy Vám rádi zabalíme s sebou, krabička á 10,-Kč. 

Platbu stravenkami přijímáme pouze na polední menu. 


