
Stálý jídelní lístek 

 

Předkrmy 
Noček z kachní paštiky s grenadinovou cibulkou na zeleném lůžku                                     98,- 

Škvarková pomazánka s ořechy a cibulí na tmavém chlebu                                                  72,- 

Roastbeef z pečeného flank steaku s kapary a hoblinami parmezánu                                  151,- 

 

 

Polévky 
Silný hovězí vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi                                            58,- 

Zelňačka s ostravskou klobásou zjemněná smetanou                                                             69.- 

 

 

RYBY 
250g Filátko z třeboňského kapra na česnekovém másle, pažitkové brambory, limeta         299,- 

170g Filet z candáta s hráškovým pyré, uzenými mandlemi a Ryzlink omáčkou                  330,- 

 

 

SALÁTY 
Caesar – římský salát, ančovičkový dresing, grilované kuřecí maso, pražená slanina,          188,- 

               parmesan a krutony 

Řecký – rajčata, okurky, papriky, olivy Kalamata, sýr Feta, Carmen cibule, olivový olej,    180,- 

              oregano 

Malý – okurka, rajčata a a papriky s citronovým vinaigrettem a Carmen cibulí                       90,- 

 

 

 

ČESKÁ KUCHYNĚ 
150g Hovězí svíčková na smetaně, karlovarský knedlík, brusinky                                          184,- 

170g Guláš z hovězího karabáčku, špekové knedlíky, chilli paprička a Carmen cibule          179,- 

1 ks Králičí stehno sous-vide se špekem na česneku, rozmarýnová esence, 

        pečený bramborák                                                                                                             272,- 

½ ks Kachnička pečená na zázvoru s jablky, červené vinné zelí, knedlík                                298.- 

200g Pomalu pečená vepř. krkovice protýkaná klobásou a česnekem, kysané bílé zelí, 

         šumavský bramborový knedlík                                                                                        181,- 

 

 

 

 

HLAVNÍ JÍDLA 
200G Steak z kuřecího prsa se sušenými tomaty, špenátový kuskus, kurkuma                      205,- 

150g Tatarský biftek (namíchaný) z vyzrálých mas, 6ks topinek s česnekem 

         ( příprava na vaše přání)                                                                                                 290,- 

180g Vepřová panenka s chorizo prachem na houbovém ragú, koriandrová emulze, 

          steakové bramborové hranolky                                                                                      248,- 

250g Sváteční řízek z vepř. krkovice, pečený citrón, lehký bramborový salát                       

         ( brambory, olivový olej, cibule, petrželka, vinný ocet, citrón)                                      230.-                                

410g Bramborové noky s vepř. panenkou, Carmen cibule, suš.tomaty, rukola,                      188,- 

         hobliny Gran Moravia                                                                                                      

370g Rizoto Carnaroli s červenou řepou, čerstvý kozí sýr a pistácie                                       225,- 

 

 

 

DEZERTY 
       Čokoládový lanýžový dort s kresbou z červeného rybízu                                              110,- 
 

 

 

                                                                                           Alergeny sdělíme na Vaše přání. 

                                                                                                  Za obaly účtujeme 10,-Kč/ks                                                                         

      


