Vážení hosté,
dovolujeme si Vás informovat, že všechna jídla v naší nabídce
mohou obsahovat alergeny. V případě Vašeho zájmu o tuto
informaci, se obraťte na obsluhu.
Děkujeme a přejeme Vám dobrou chuť.

100,-

Vážení hosté,
dovolujeme si Vás informovat, že všechna jídla v naší nabídce
mohou obsahovat alergeny. V případě Vašeho zájmu o tuto
informaci, se obraťte na obsluhu.
Děkujeme a přejeme Vám dobrou chuť.

Pondělí 5.11.
Karotkový krém se zázvorem
I.

Pátek 9.11
35,-

Kuřecí polévka se zeleninou, hráškem a nudlemi

Drůbeží frikasse z kuřecích stehýnek, divoká rýže

125,-

I.

Krůtí filety na špízku s tomatovou salsou, bramborové krokety

II.

Telecí řízečky na přepuštěném másle, lehký bramborový salát

125,-

II.

III.

Konfitovaný vepřový bok, šťouchaný brambor se šalotkou

115,-

Hovězí svíčková na smetaně, dip z divokých brusinek,
houskový knedlík
Vykoštěné zadní kolínko (sous-vide) v jablečném sosu, domácí
bramboráčky

III.

Úterý 6.11.
Hovězí consomme se zeleninou jullien a masovým knedlíčkem
I.
II.
III.

Filírovaná krůtí prsa plněná sušenými tomaty a slaninou,
bramborový gratin
Tagliatelle se sýrovou omáčkou a kousky grilovaného
norského lososa
Brokolicovo- květákové placičky, zapékaný brambory se sýrem

35,125,120,-

Polévka z pečených rajčat s mléčnou pěnou

115,-

Kuřecí soté na provensálských bylinkách s dušenou rýží

120,-

III.

Hovězí roštěná v cibulové omáčce, hráškové rizotto

115,-

90,-

Neděle 11.11.
35,120,-

I.

II.

Grilované kuřecí rolády s brokolicí, houbovou omáčkou,
basmati rýže se šalotkou a hráškem
Filátko z okouna nilského s francouzskou dušenou zeleninou

115,125,-

Domácí česneková polévka s majoránkou

III.

105,-

II.
III.

Chilli con carne s fazolemi a Basmati rýží s cibulkou

110,-

35,110,125,125,-

35,-

Domácí karbanátky se sýrem, máslová bramborová kaše,
okurkový salát
Pečené BBQ kuřecí křidélka, domácí bramborové hranolky

Čtvrtek 8.11.

II.

35,-

II.

Hovězí líčka na tymiánu, bramborovo – celerové pyreé

Vepřové ragú s fazolemi, tomaty a slaninou šťouchané
máslové brambory
Steak z norského lososa se zeleninou Ratatouille a bylinkovým
bramborem
Telecí galantýna plněná ořechovou nádivkou, Basmati dušená
rýže

115,-

Italské lasagne s masovým ragú a sýrem Mozarella

I.

I.

125,-

I.

Minestrone s bylinkovým pestem

Hovězí vývar s játrovou zavářkou

120,-

Sobota 10.11.

Středa 7.11.

III.

35,-

45,-

120,-

