
	

	

	
	
Předkrmy 
Rillettes z divoké kachny s domácí houstičkou      125 Kč 
Hovězí carpaccio s rukolou a parmezánem, podávané s toastem    195 Kč 
Plátky roastbeefu s tuňákovou majonézou, parmezánem a toastem    155 Kč 
Tatarský biftek z hovězí svíčkové s kapary a topinkami     175 Kč 
Paštika z kachních jater se sušenými švestkami podávaná s chlebem          85 Kč 
Kuřecí paličky v nachos strouhance s česnekovým dipem    115 Kč 
   
Polévky 
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky       55 Kč 
Kulajda s pomalu pečeným vejcem        65 Kč 
 
Speciality 
Konfitované kachní stehno s bramborovými špalíčky a variací zelí    185 Kč 
Trhaný kachní burger s glazovanou cibulkou, hranolky a tatarkou   225 Kč 
Palačinka s trhaným kachním masem a bílým zelím     145 Kč 
Grilované kachní prso s foie gras na tomatovém risottu    295 Kč 
Steak z lososa s gratinovaným špenátovým bramborem     245 Kč 
Grilovaná vepřová panenka se zeleninovým julienne a slaninovými kroketami 195 Kč 
Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou a bramborovou kaší  185 Kč 
Fish and chips z tresky v panco strouhance s hranolky a majonézou  165 Kč 
Vepřová žebra na červeném víně a povidlech podávaná s chlebem    215 Kč 
Hovězí cheeseburger s křupavou slaninou, sýrem cheddar, hranolky 
 a domácí majonézou          225 Kč 
Řízek z krkovice se šťouchaným bramborem       175 Kč 
 
Saláty a vegetariánská jídla 
Caesar salát s grilovaným kuřetem, slaninou a krutony    165 Kč 
Cuketové placičky s rukolou, piniemi a omáčkou z modrého sýra    165 Kč 
Grilovaný kozí sýr s medem, čekankou a žlutým melounem     165 Kč 
Roastbeef salát s tuňákovou majonézou, červenou cibulí a parmezánem   185 Kč 
Lilkový koláč s rajčaty, mozzarellou a parmezánem      165 Kč 



	

	

 
 
Steaky včetně omáčky a přílohy 
Hovězí biftek(200g)          335 Kč 
Steak z krkovice (250g)         175 Kč 
Kuřecí supreme          165 Kč 
 
Přílohy a omáčky 
Hranolky 
Šťouchané brambory s jarní cibulkou a slaninou 
Grilovaná zelenina 
Malý zeleninový salát 
Chléb / toast 
 
Demi-glace 
Omáčka z gorgonzoly 
Pepřová omáčka 
Hříbková omáčka 
 
Dětská jídla 
Kuřecí řízek s hranolky          95 Kč 
Špagety bolognese s parmezánem        105 Kč 
Lívance s borůvkami a domácí šlehačkou       85 Kč 
 
Dezerty 
Cheesecake s malinovou omáčkou        65 Kč 
Čokoládový fondant s vanilkovou zmrzlinou a malinovou omáčkou    125 Kč 
Lívance s borůvkami a domácí šlehačkou       85 Kč 
Vanilková zmrzlina v mandlích s mléčnou čokoládou      95 Kč 
 


