Studené předkrmy
100 g Domácí, hrubě mletá paštika s cibulovou marmeládou, chléb
100 g Uzený filovaný losos podávaný s opečeným máslovým toastem

85,- Kč
110,- Kč

80 g Jemně krájený anglický roastbeef s kaparovou remuládou, pečivo

90,- Kč

80 g Tenké plátky z lahodné červené řepy s čerstvým ovčím sýrem

75,- Kč

80 g Carpaccio - marinovaná hovězí svíčková s olivovým olejem,
zdobená limetkou, papričkami Jalapeňos, parmazánovými hoblinkami,
rozpečená bageta

159,- Kč

Polévky
0,25 l Silný vývar z hovězích kostí s játrovými knedlíčky a vaječnými nudlemi

45,- Kč

0,25 l Dýňový krém zjemněný smetanou a ochucený arašídovým máslem

50,- Kč

0,25 l dle denní nabídky

35,- Kč

Teplé předkrmy
80 g Kachní játýrka dodělávaná v pikantním medu s pórkem
a praženými mandlovými lupínky, křupavý toast
80 g Gratinovaný čerstvý kozí sýr z moravské farmy v lůžku zelené cukety
6 ks Hlemýždi po burgundsku, opečený toast

109,- Kč
95,- Kč
150,- Kč

Speciální nabídka restaurace – malá jídla, pochoutky k pivu a vínu
100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové, dochucený dle Vašeho přání a chuti,
podávaný s topinkami a česnekem

149,- Kč

100 g Domácí teplé škvarky, čerstvý chléb

45,- Kč

1 ks Tradiční utopenec se zelím a cibulí obložený nakládanou zeleninou

47,- Kč

1 ks Rozpečená francouzská bageta s plátky roastbeefu, rajčat, ledovým salátem
a dipem z hrubozrnné hořčice

99,- Kč

1 ks Topinka s lehce pikantní masovou směsí s čerstvou zeleninou, gratinovaná sýrem 75,- Kč
200 g Výběr tuzemských sýrů

125,- Kč

50 g Čerstvě pražené mandle

49,- Kč

Ryby
200 g Pečený filet candáta říčního v máslové cuketě s karotkou

259,- Kč

200 g Filet z chlazeného lososa pošírovaný v páře s anglickou teplou zeleninou
s bylinkovým máslem

235,- Kč

200 g Grilovaný steak z chlazeného lososa s pomerančovou omáčkou

219,- Kč

200 g Pstruh z rodinné rybárny pečený na másle a kmíně
(doplatek 10g 7,- Kč )

140,- Kč

Hlavní jídla - pokrmy české, moravské a světové kuchyně
1/4 Dozlatova pečená kachna, podávaná s červeným a bílým dušeným zelím
bramborovým knedlíkem a plackou lokší maštěnou sádlem

169,- Kč

150 g Svíčková na smetaně - lahodná kombinace křehkého hovězího masa,
krémové omáčky a karlovarských knedlíků, doplněná brusinkami

145,- Kč

150 g Jemné plátky pečeného hovězího roastbeefu s vařeným bramborem
a domácí tatarskou omáčkou

140,- Kč

1 ks Pečené marinované vepřové zadní koleno servírované na dřevěném
prkně s nakládanou zeleninou, kysaným zelím, jablečným křenem,
hořčicí a čerstvým chlebem
( 1 ks cca 1,30 kg)

1 kg/195,- Kč

300 g Vysoký marinovaný šťavnatý steak z vepřové krkovičky na grilu
podávaný na dřevěném prkně s opečenou slaninou a nakládanou zeleninou

169,- Kč

150 g Dozlatova smažený lehce česnekovaný řízek z krkovice

110,- Kč

200 g Šťavnaté kuřecí prso s kůží na grilu s houbovo - smetanovou omáčkou

149,- Kč

200 g Grilovaný kuřecí prsní steak Supreme s malinovou omáčkou

140,- Kč

150 g Smažený řízek z kuřecích prsou v petrželkové strouhance

105,- Kč

200 g Vepřová panenka plněná vlašskými ořechy a sušenými švestkami
naloženými v pravé moravské slivovice

175,- Kč

200 g Dorůžova pečená panenská svíčková posazená do hráškových lusků s liškami 169,- Kč
150 g Lehce pikantní masová směs se zeleninou, cibulí a česnekem

135,- Kč

200 g Marinovaný vysoký steak z australského hovězího roštěnce
s opečenou anglickou slaninou a sázeným vejcem

189,- Kč

200 g Šťavnatý steak z australské roštěné kořeněný bylinkami a mořskou solí
servírovaný s hrubě krájenými žampiony se smetanou a čerstvým koprem

195,- Kč

200 g / 300 g Marinovaný, vysoký steak z hovězí svíčkové
na grilované čerstvé zelenině

335,- / 489,- Kč

200 g/ 300 g Pffefer steak - šťavnatý hovězí steak s pepřovou omáčkou

335,- / 489,- Kč

Určete si prosím stupeň propečení : rare – krvavý steak se studeným, krvavým středem
medium rare – s růžovým, vlažným středem
medium – růžový, nekrvavý, teplý střed
medium well – pevný růžový střed
well done – hodně propečený steak s hnědým středem

Doporučené omáčky ke steakům
Pepřová
Hřibová
Kečup, hořčice

40,- Kč
55,- Kč
20,- Kč

Sýrová
Domácí tatarská omáčka

40,- Kč
25,- Kč

Bezmasé pokrmy
100 g Smažený sýr dle výběru ( Eidam, královský sýr Hermelín, modrý sýr Niva )

95,- Kč

100 g Grilovaný hermelín s brusinkami podávaný na listovém salátu

99,- Kč

300 g Smetanové krémové rizoto s chutí a vůní restovaných lesních hřibů
200 g Na cibulce opečený houskový knedlík s vejcem, okurek

145,- Kč
65,- Kč

Dětské pokrmy
80 g Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší

85,- Kč

80 g Přírodní kuřecí řízek s hranolkami

85,- Kč

80 g Smažený sýr s vařenými petrželovými brambory

85,- Kč

80 g Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík, brusinky

85,- Kč

Saláty
300 g Směs listových salátů s ančovičkovým dresinkem, grilovaným kuřecím masem, 155,- Kč
křupavými bylinkovými krutony a hoblinkami parmazánu
300 g Barevný salát z čerstvé zeleniny s jemnými plátky roastbeefu

145,- Kč

300 g Variace listových salátů s kozím sýrem a cherry rajčátky

150,- Kč

150 g Okurkový salát v sladkokyselém nálevu

45,- Kč

150 g Rajčatový salát s jemně krájenou cibulkou

45,- Kč

150 g Míchaný salát z čerstvé zeleniny

50,- Kč

Přílohy
200 g Opékané bramborové plátky s česnekem a majoránkou

45,- Kč

200 g Smažené bramborové hranolky

35,- Kč

200 g Šťouchané brambory s restovanou cibulkou v sádle

40,- Kč

200 g Vařené petrželkové brambory

35,- Kč

200 g Opékané bramborové čtvrtky

40,. Kč

200 g Bramborová kaše

40,- Kč

200 g Dušená rýže

35,- Kč

150 g Karlovarský knedlík

40,- Kč

150 g Bramborový knedlík

35,- Kč

2 ks Bramborová placka lokše maštěná sádlem

50,- Kč

200 g Bílé dušené zelí

30,- Kč

200 g Červené dušené zelí

30,- Kč

200 g Grilovaná čerstvá zelenina sypaná parmazánem

65,- Kč

200 g Anglická teplá zelenina s bylinkovým máslem

60,- Kč

1 ks Křupavá bylinková bageta

35,- Kč

1 ks Topinka

10,- Kč

Košík pečiva

30,- Kč

Dezerty
1 ks Šlehané Mascarpone melírované lískooříškovým čokoládovým krémem,
dekorované physálisem
1 ks Ananasové carpaccio
tenké plátky chlazeného sladkého ananasu s osvěžujícím sorbetem

110,- Kč

115,- Kč

1 ks Čerstvě připravená palačinka plněná sladkým tvarohem,
sypaná strouhaným perníkem

53,- Kč

1 ks Jemná palačinka s ovocným džemem zdobená šlehačkou

40,- Kč

1 ks Bramborová placka lokše se švestkovým povidlím a mletým mákem,
přelitá voňavým rozpuštěným máslem

59,- Kč

1 ks Zmrzlinový pohár s domácí višňovou polevou, sypaný sekanou čokoládou,
zdobený šlehačkou

88,- Kč

Zmrzlina dle nabídky 1 kopeček

19,- Kč

Nabídka sorbetů 1 kopeček

35,- Kč

Čerstvé moučníky a dezerty domácí výroby

Za prostření slavnostní tabule účtujeme couvert

Na přání lze objednat poloviční porce, kde účtujeme 70% ceny pokrmu.
Gramáž masa je uvedena v syrovém stavu
Jídelní lístek sestavil a kvalitu pokrmů garantuje : šéfkuchař Karel Švach s týmem kuchařů

10,- Kč/osoba

