Jídelní lístek
Předkrmy
100g

Tatarský biftek s křepelčím vajíčkem, topinka

80g

Grilovaná kachní jatýrka s chřestovým pyré,
domácí chléb

80g

135,-Kč

131,-Kč

Grilovaná cuketa plněná naším kozím sýrem,
ovocný dip, domácí chléb

129,-Kč

Polévka dle denní nabídky

45,-Kč

Polévka
0,4l

Hlavní jídla
200g

Hovězí svíčková na smetaně, variace knedlíků

¼ ks

Pečená staročeská kachna, variace zelí,
variace knedlíků

222,-Kč

246,-Kč

Jídelní lístek
200g

Skopové pečené na česneku, smetanový špenát
bramborový knedlík

300g

Pečený marinovaný hovězí krk, domácí chléb,
domácí pikantní ředkvičky

200g

189,-Kč

Hamburger “obouruč”,
domácí americké brambory

200g

228,-Kč

Předek z králíka na česneku,
smetanový špenát, špekový knedlík

200g

249,-Kč

Řízečky z našeho králíka, bramborová kaše,
salátek ze zahrádky

200g

228,-Kč

229,-Kč

Vepřový steak “Duroc” s bramborovými noky
a rajčatovou salsou

279,-Kč

Jídelní lístek
200g

Rib eye steak s glazovanou mladou mrkvičkou,
pepřová omáčka, zámecké brambory

200g

Vepřová panenka v bylinkové krustě s mrkvovým pyré
a bramborovými špalíčky

200g

283,-Kč

Steak z tuňáka se zámeckými bramborami
a grilovaným chřestem

200g

291,-Kč

Kuře z našeho chovu grilované na citronech,
zeleninový kuskus

200g

419,-Kč

393,-Kč

Pstruh z místního potoka v moučné krustě s kmínem,
opečená bagetka s bylinkovým máslem

185,-Kč

Za každé 1dkg nadváhy u pstruha účtujeme 7,-Kč

200g

Filet ze pstruha pečený na řepkovém oleji bez cholesterolu
s teplým cuketovo-špenátovým salátkem

249,-Kč

Jídelní lístek
200g

Salát z naší zahrádky s kousky tuňáka,
vařené vejce, bagetka

200g

Grilované kuřecí prsíčko na salátech z naší zahrádky,
parmazánový dressing, bylinková bagetka

200g

199,-Kč

289,-Kč

Listový salát s naším kozím sýrem a jahodami,
bylinková bagetka

249,-Kč

Dětská jídla
120g

Mleté králičí kuličky s rajskou omáčkou,
těstoviny

149,-Kč

10 ks

Tvarohové knedlíčky s jahodovým dipem

118,-Kč

120g

Kuřecí řízečky, bramborová kaše

165,-Kč

Jídelní lístek
Dezerty a poháry
Domácí zmrzlina/sorbet dle nabídky

89,-Kč

Vanilkový krém s redukovaným pomerančem a
zkaramelizovanými vlašskými ořechy

89,-Kč

Sufflé s jahodovým dipem

89,-Kč

Přejeme Vám dobrou chuť!

