PŘEDKRMY & SALÁTY

HLAVNÍ CHODY

150g Míchaný hovězí tatarák z naší kuchyně 229 Kč

180g Hovězí Burger

hovězí roštěná, kapary, šalotka, olivový olej, kečup, hořčice
chlebové topinky

se slaninou, čedarem, rajčetem, římským salátem s cibulovými
kroužky a domácí zeleninovou remuládou s belgickými hranolky

80g Hovězí carpaccio
189 Kč
s bazalkovým pestem, rukolou, parmazánem a citronem

180g Trhaný Vepřový Burger
229Kč
v BBQ se zeleninou, dijonskou omáčkou s belgickými
hranolky

250g Caesar salát

189 Kč

křupavý římský salát s parmezánem, kuřecím masem,
krutony a domácí caesar dresink

250g Salát s kozím sýrem

179 Kč

mix listových salátů,kozí sýr, cherry rajčátka,
brusinkový dresink, dýňová semínka

200g Hovězí Flank Steak
295 Kč
s macerovanými žampióny v tymiánovém
vinaigrette s baby špenátem a glazírovanou šalotkou
s omáčkou demi-glace
200g Kachní Prsa
245 Kč
marinovaná v čerstvé majoránce s batátovo-dýňovým
pyré s pečenou hruškou

POLÉVKY
Polévka dle denní nabídky

229 Kč

45 Kč

200g Vepřová panenka
229 Kč
marinovaná v bylinkách s hráškovým pyré s mátou,
karotkovým fondánem a omáčkou z červeného vína

Lívance
109 Kč
3 ks skořicové lívance se žahourem z lesních plodů,
zakysanou smetanou a mátou

180g Steak z Lososa
325 Kč
pečený na přepuštěném másle s grilovanou zeleninou a
kokosovo-limetkovou omáčkou

DEZERTY

Čokoládový fondán
119 Kč
s vanilkovou zmrzlinou , želé z prosecca a malinovým
coulis
Sorbet / Zmrzlina

35Kč

1 kopeček sorbetu (mango, grep, jahoda, limetka, mix)
nebo zmrzliny (čoko,vanilka, mix) s mátou a sušenkou

DĚTSKÉ MENU
100g Kuřecí nugetky
119 Kč
v corn-flake obalu / nebo přírodní plátek / nebo kuřecí
řízek / - dle výběru dětí / rodičů:-)
s belgickými hranolky / nebo bramborem
+ poloviční porce polévky dle denní nabídky /
nebo 1 kopeček zmrzliny / sorbetu

NĚCO MALÉHO K PIVU A VÍNU
120g Nachos

109 Kč

zapečené s čedarem a jalapeňos, 2 omáčky

1ks Nakládaný Hermelín + 2 krajíce chleba 75 Kč

