Jídelní lístek
Studený předkrm
80g

Lehký jarní salátek s domácím kozím sýrem, vlašskými ořechy,
jahodami - medová zálivka, opečená bagetka

112,-Kč

Polévka
0,4l

Polévka dle denní nabídky

49,-Kč

0,4l

Velikonoční polévka

59,-Kč

Teplé předkrmy
80g

Jehněčí jatýrka na jarní cibulce, domácí chléb

80g

Zběhlíkova domácí klobáska s křenem,
hořčicí, domácí chléb

80g

125,-Kč

59,-Kč

Rozpečený kozí sýr na toastu s jahodami a
jahodovým sirupem

131,-Kč

Jídelní lístek
Hlavní jídla
Mléčné kůzlečí DELIKATESA
250g

200g

Mléčné kůzlečí pečené na másle, bramborový knedlík,
kyselé zelí

369,-Kč

Mléčné kůzlečí řízečky s bramborovým salátem

339,-Kč

Mladé skopové (stáří 11 měsíců)
200g

Hřbítek a panenka připravovaná metodou sous –vide,
omáčka z pečeného česneku, brambory z ohně

250g

389,-Kč

Skopové pečené na červeném víně a kořenové
zelenině, bramborová kaše

339,-Kč

1ks

Burger z mladého skopového s lehkým salátkem 239,-Kč

1ks

Nadívané jarní kuřátko,
bramborovo - celerové pyré

318,-Kč

Jídelní lístek
Hlavní jídla
200g

Grilovaná jehněčí kýta , pomalu pečené žebírko,
gratinované brambory

200g

345,-Kč

Skopové pečené na česneku, smetanový špenát
bramborový knedlík

238,-Kč

150g

Skopová kýta na smetaně, houskový knedlík

222,-Kč

250g

Kozí pečínka na bílém víně a mateřídoušce,
kysané zelí, variace knedlíků

200g

Roládka z francouzského kohouta,
bramborovo-celerové pyré

1/4ks

255,-Kč

348,-Kč

Pečená staročeská kachna, variace zelí,
variace knedlíků

246,-Kč

Jídelní lístek
Hlavní jídla
200g

Filírovaná vepřová panenka s bylinkami připravená
metodou sous-vide, čočkový salátek s polníčkem,
sušenými rajčaty, zastřené vajíčko

300g

Lehký jarní salátek s domácím kozím sýrem, vlašskými ořechy,
jahodami - medová zálivka, opečená bagetka

200g

279,-Kč

242,-Kč

Pstruh v moučné krustě s kmínem,
opečená bagetka s bylinkovým máslem

195,-Kč

Za každé 1dkg nadváhy u pstruha účtujeme 8,-Kč

200g

200g

Filet ze pstruha s jemnou koprovou omáčkou,
opečený brambor s mladou cibulkou

259,-Kč

Farmářský salát se ztraceným vejcem

229,-Kč

Jídelní lístek
Dětská jídla
10 ks

Tvarohové knedlíčky s jahodovým dipem

120g

Kuřecí řízečky s bramborovou kaší,
domácí kompot

118,-Kč

165,-Kč

Dezerty
Tvarohové nočky se švestkovou omáčkou
a zakysanou smetanou

99,-Kč

Grilovaný ananas s domácí zmrzlinou

89,-Kč

Dezert dle denní nabídky

89,-Kč

Děkujeme za vaší návštěvu a přejeme vám dobrou chuť.

