
Předkrmy 

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

 

Kozí sýr gratinovaný lesním medem s chilli, mandlové lupínky, hroznové víno          144,- 

 

„Malý“ salát - okurka, rajčata a papriky s citrónovým vinaigrettem a carmen cibulí      90,- 

 

 

Polévky   

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

Zelňačka s ostravskou klobásou, zjemněná smetanou                 69,- 
 

 

Saláty  a sendviče 

„Caesar“  - listy římského salátu s ančovičkovým dresinkem a grilovaným                  188,-                   

kuřecím masem s praženou slaninou, parmesanem a krutony             
 

„Řecký“ – rajčata, okurky, papriky, olivy Kalamata, sýr Feta, carmen cibule,    178,-                         

olivový olej, oregáno 

Club sandwich + hranolky Julienne – toastový chléb, kuřecí maso, šunka, sýr,             171,-                         

česnekový dip, ledový salát, rajčata 

Pšeničná tortilla s rozpečeným kozím sýrem a hummusem z červené řepy   165,- 

     

Hlavní jídla 

150g Hovězí „svíčková na smetaně“ s karlovarským knedlíkem a brusinkami    184,- 

 

170g Guláš z hovězího karabáčku se špekovými knedlíky, chilli papričkou       179,-                         

a carmen cibulí 

 

1/4 ks Kachnička pečená na zázvoru s jablky, červené vinné zelí a var. knedlíků  210,- 

 

200g Pomalu pečená vepřová krkovička protýkaná klobásou a česnekem,          181,-                       

kysané bílé zelí a šumavský bramborový knedlík 

 

200g Steak z kuřecího prsa se sušenými tomaty, jasmínová rýže, kurkuma omáčka      198,- 

 

 
 

170g Vepřová panenka s chorizo prachem na houbovém ragú, rukola,   225,- 

steakové bramborové hranolky 



 

200g Smažené řízečky z vepřové krkovičky nebo kuřecího prsa, citrón,              196,-                         

šťouchané brambory s cibulí 
 

150g Kapří hranolky v sezamové strouhance, pažitkové máslové brambory,              218,- 

česnekový dip                          
 

130g Tatarský biftek (namíchaný)z vyzrálých mas, 6 klas. topinek s česnekem  230,- 
- připravíme na vaše výslovné přání 

 

410g Bramborové noky s vepřovou panenkou, carmen cibulí, suš.tomaty a   178,-                     

rukolou, hobliny Gran Moravia 

 

410g Domácí bramborové noky s hřiby a smetanou, tymián, hobliny GM  172,-   

 

 

Dezerty      

Čokoládový lanýžový dort s kresbou z červeného rybízu                           108,- 

 

Kopečková zmrzlina dle výběru 

 

           

 

 

Prodej polotovarů - naše domácí knedlíky si nyní můžete zakoupit: 

*Šumavský bramborový knedlík  810g …  75,- Kč 

*Kynutý houskový knedlík 560g       … 48,- Kč 

*Karlovarský knedlík 750g           …  98,- Kč 

 

           

 

          Za obaly s sebou účtujeme 10,- Kč / ks. 

           Alergeny Vám rádi sdělíme na vaše výslovné přání. 


