STUDENÉ A TEPLÉ PŘEDKRMY
100g Tygří krevetky restované s česnekem na rýžovém oleji,
provoněné bylinkami, podávané s rozpečenou
bagetkou
120,100g Italská bruschetta se směsí kuřecího masa a rajčat,
provoněné čerstvou bazalkou

85,-

100g Rozpečený kozí sýr podávaný na medovém toastu

88,-

100g Kachní paštika s brusinkami, křupavý toast

65,-

ČERSTVÉ STEAKY PŘIPRAVOVANÉ NA GRILU S
BYLINKAMI A PODÁVANÉ S BYLINKOVÝM
MÁSLEM
200g Grilovaná kuřecí prsa
200g Krůtí prsa
150g Medailonky z kančí kotlety
200g Steak z vepřové krkovičky
200g Vepřová panenská svíčková

90,96,186,92,121,-

(Je považovaná za nejlepší maso z prasete, je uložená v
bederní části. Je to vysoce kvalitní a štavnaté maso)

200g Vysoký roštěnec - Rib eye steak

172,-

(Steak z žeberní části, je jedním z nejlepších plátků hovězího masa
díky tomu, že je z velmi pohyblivé části zvířete, je prorostlejší
s výraznou chutí. Bývá označován jako nejšťavnatější steak)

200g Flank steak - Hovězí pupek

218,-

(Vysoce kvalitní maso, široký kus plochého svalu ze spodní části
mladého býka. Tento chuťově výrazný kus je tužší a vláknitý,
ale velice chutný.)
Steak Vám rádi připravíme dle Vašeho přání
RARE - krvavý
MEDIUM - středně propečený (ideální úprava steaku)
WELL DONE - propečený

200g Kuřecí prsa ,,Pepek''
(kuřecí prsíčka podávaná na listovém špenátu
s česnekem a jemnou smetanovou omáčkou)

126,-

200g Kuřecí kousky Hawai
(nudličky z kuřecích prsíček s ananasem)

112,-

150g Kuřecí směs s liškovou omáčkou
(kuřecí nudličky s liškami a smetanou, provoněné
tymiánem)

125,-

200g Plněná panenka
146,(medailonky z vepřové panenky plněné sušenými rajčaty)
150g Mexická hovězí směs
(hovězí nudličky s mexickou zeleninovou směsí)

118,-

200g Pekelná směs
125,(pikantní směs kuřecího a vepřového masa s feferonkami,
cibulí, paprikou a kukuřicí)

SMAŽENÁ A BEZMASÁ JÍDLA
150g Smažená kuřecí prsa v trojobalu …........................... 95,150g Smažené řízečky z vepřové panenky …................... 122,150g Smažený eidam …..................................................... 85,250g Restovaná brokolice zapečená s bramborem, sýrem 96,a smetanou
150g Smažená cuketa v trojobalu, podávaná s vařeným
bramborem

92,-

100g Grilovaný hermelín podávaný na restované zelenině 92,a s česnekovou bagetkou

SALÁTY
300g Velký zeleninový salát s restovanou panenskou svíčkovou
a bylinkovými krutony, francouzský dresink
125,300g Míchaný zeleninový salát s restovanými krevetkami,
bazalkovým pestem a olivami
146,300g Caesar salát s pečenou slaninou, kuřecími kousky
a dresinkem
112,150g Šopský salát s balkánským sýrem

40,-

150g Okurkový salát

30,-

150g Rajčatový salát

30,-

DĚTSKÁ JÍDLA
100g Přírodní kuřecí plátek s vařeným bramborem

75,-

100g Smažené kuřecí stripsy, hranolky, kečup

80,-

150g Dětská krupička s cukrem a kakaem

60,-

MOUČNÍKY
Teplá vafle s malinami a domácí šlehackou

50,-

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a domácí šlehackou 55,Lívanečky s lesním ovocem a domácí šlehackou

58,-

Dort dle denní nabídky

35,-

PŘÍLOHY 200g
Bramborové hranolky
Bramborové krokety
Restované brambory s cibulí a slaninou
Opečené brambory Pikante
Teplá zelenina na másle
Zelené fazolky s cibulkou a slaninou
Listový špenát se smetanou
3 ks Toast
Ošatka pečiva

25,30,40,30,40,35,35,15,15,-

OMÁČKY
Lišková se smetanou
Pepřová
Domácí tatarská
Ďábelská
Česneková
BBQ

30,30,18,18,20,20,-

NĚCO K PIVU ČI VÍNEČKU
100g Burgunská uzená kýta, kyselá okurka, pečivo

55,-

150g Dědova klobása, kyselá okurka, pečivo

58,-

100g Sýrová variace s olivami, pečivo

65,-

Gramáž masa je uvedená v syrovém stavu. Seznam alergenů dostanete na
vyžádání u obsluhy. Poloviční porce účtujeme za 70% z ceny. Dobrou chuť !

