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
Po-Čt
Pá
So
Ne

10:30 – 20:00
10:30 – 22:00
11:30 – 22:00
11:30 – 16:00

Poslední objednávka do kuchyně
19:00
20:30
20:30
15:00

Polévky
0,25l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a zeleninou /1,3,9/

55,-Kč

0,25l Dle aktuální nabídky

Dětská jídla – pouze pro děti
80g Přírodní kuřecí plátek s hranolky nebo vařenými bramborami

110,-Kč

80g Kuřecí řízek s hranolky nebo vařenými bramborami

119,-Kč

/1,3,7/

50g Smažený sýr s vařenými bramborami /1,3,7/

119,-Kč

Česká kuchyně
350g Pečené kachní stehno s červeným zelím a bramborovým knedlíkem /1,3,7,10/
1kg Pečené přední vepřové koleno s kostí na černém pivu
s křenem, hořčicí, pečivem a sterilovanou zeleninou /1,10/
Cena dle skutečné váhy

295,-Kč
350,-Kč

Bezmasá jídla
100g Grilovaný hermelín s brusinkovou redukcí /7/

159,-Kč

100g Smažený sýr /1,3,7/

149,-Kč

100g Smažené tvarůžky /1,3,7/

169,-Kč

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

149,-Kč

Minutky
150g Smažený kuřecí řízek /1,3,7/

155,-Kč

150g Smažený řízek z vepřové krkovičky/1,3,7/

135,-Kč

180g Medailonky z vepřové panenky se sušenými rajčaty

210,-Kč

gratinované sýrem Gran Moravia /7/
200g Grilovaná kuřecí prsa s bylinkovou omáčkou /7,9/

240,-Kč

200g Vepřová krkovice na grilu s hříbkovou omáčkou /7,9/

218,-Kč

200g Grilovaná vepřová panenka ve slanině s naší BBQ omáčkou

245,-Kč

200g Rump steak z hovězí květové špičky s pepřovou omáčkou/7,9/

291,-Kč

200g Flank steak s hříbkovou omáčkou/7,9/

297,-Kč

Přílohy
200g Vařené brambory /7/

30,-Kč

180g Šťouchané brambory s jarní cibulkou a slaninou /7/

42,-Kč

180g Hranolky

45,-Kč

3ks

49,-Kč

Bramboráčky /1,3,7/

180g Americké brambory

45,-Kč

180g Grilované zelené fazolky se slaninou

55,-Kč

200g Grilovaná zelenina

79,-Kč

1ks

Bagetka /bylinková, česneková/ /1,3,7/

25,-Kč

1ks

Chléb /1/

5,-Kč

1ks

Toast /1,3,7/

4,-Kč

1ks

Topinka /1/

7,-Kč

150g Malý zeleninový salát

55,-Kč

Studené omáčky
50g Tatarská omáčka

20,-Kč

50g Kečup

20,-Kč

Saláty
300g Salát Caesar s kuřecím masem /100g/

/1,3,4,7,10/

189,-Kč

/listy římského salátu s grilovaným kuřecím masem, ančovičkovým dresinkem,
opečenou slaninou, krutony a sýrem Gran Moravia/

350g Variace listových salátů se sušenými rajčaty, okurkou, olivami

249,-Kč

a grilovaným flank steakem /150g/

K pivu a vínu
150g Tatarák z hovězího masa s česnekem a topinkami /3ks/ /1,3,7,9,10,13/
Topinka navíc /1/

1ks

350,-Kč
7,-Kč

100g Nakládaný hermelín, pečivo /1,7,10/

79,-Kč

100g Pikantní sýrové kostky s olivami/7/

79,-Kč

200g Smažené bramborové lupínky s pikantním dipem

85,-Kč

100g Arašídy /5/

35,-Kč

80g Pražené mandle /1,8/

79,-Kč

Dezerty
3ks Lívanečky s lesním ovocem a šlehačkou

75,-Kč

1ks Křupavý čokoládový dort

75,-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 12,-Kč.

Platbu stravenkami přijímáme pouze na polední menu Po-Pá.

