
Váhy masa jsou uváděny v syrovém stavu. 
Poslední objednávku přijímáme 15 minut před koncem pracovní doby kuchyně. 
Informace o alergenech v jídle na vyžádání u obsluhy. 
Platba kartou nad 100 Kč. 
 

 
 

 

JÍDELNÍ LÍSTEK 
 
 
 
 
POLÉVKY 

 

0,33 l Česneková s chlebovými krutony, šunkou a sýrem (1,3,7)  42,- 

 
 

HOTOVÁ JÍDLA 

 

150 g Plzeňský guláš (hovězí maso, vajíčko, klobása, smaž. cibulka) (1,3)      105,- 
150 g Svíčková na smetaně s brusinkami, citronem a šlehačkou (1,7,9,10)   128,- 
150 g Vepřové výpečky s kysaným zelím (1)     99,- 
4 ks Špekové knedlíky se zelím, vídeňská cibulka (1,3,7)              99,- 
150 g Hovězí líčka na víně (1,9)                 131,- 
 
 

SMAŽENÁ JÍDLA (1,3,7) 
 

200 g Vepřový řízek               103,- 
200 g Kuřecí řízek                   103,- 
150 g Smažený eidam        98,- 
150 g Smažený hermelín        98,- 
 
 

BEZMASÁ JÍDLA 

 

300 g Italské rizoto s hříbky a parmazánem (7)               145,- 

 
 
STEAKY (1) 
 

200 g Steak z kuřecího prsa                                     162,- 
200 g Špalky z vepřové panenky                           199,- 
200 g Steak z krkovice                  162,- 
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JÍDELNÍ LÍSTEK  
 
 
 

JÍDLA NA OBJEDNÁVKU           (úterý – pátek až od 14 h) 
 

200 g Kuřecí kapsa se sýrem, bylinková omáčka (7)          182,- 
 (cibule, hermelín, bazalka, smetana)  

200 g Vepřový steak „Mexico“ (fazole, kukuřice, slanina, chilli) (1)   188,-                 
300 g Hovězí Rib eye steak s restovanými žampiony (1)    279,- 
200 g Filet ze pstruha s bylinkovým máslem a grilovanou zeleninou (4,7)          199,- 
200 g Vepřová játra na roštu, restovaná cibulka (1)     113,- 
350 g Gnocchi Mamma rosa s vepřovou panenkou (1,7)     189,- 
             (drcená rajčata, smetana, petržel, parmazán) 
          

SALÁTY              (úterý – pátek až od 14 h) 

250 g  Řecký salát s olivami (7)                  85,- 
100 g  Přílohový salát (rajče, okurek, paprika)     32,- 
250g + 120g Míchaný salát z čerstvé zeleniny s kuřecím masem a sezamem (11)  179,-   
  

JÍDLA PRO DĚTI 

80 g Kuřecí cornflakes řízeček, bramborová kaše (1,3,7)               80,- 
80 g  Dětský smažák, hranolky (1,3,7)        80,- 

 
PŘÍLOHY 

250 g Vařené brambory       30,- 
250 g Šťouchané brambory      38,- 
250 g Bramborová kaše (7)      38,- 
200 g Hranolky        38,- 
200 g Americké brambory       38,- 
200 g Krokety        42,- 
200 g Rýže         30,- 
200 g Knedlíky (houskové, bramborové, karlovarské) (1,3,7)  30,- 
250 g Fazolové lusky se slaninou      70,- 
250 g Grilovaná zelenina       70,- 
1 ks Chléb, rohlík (1,3,7)         5,- 
1 ks Topinka (1,3,7)               10,- 
50 g Tatarská omáčka, kečup (7)     20,- 
50 g Dresink (česnekový, chilli, bylinkový) (7)    30,- 
 

DEZERTY 

Palačinky s ovocem a zmrzlinou, šlehačka, 2 ks (1,3,7)   72,- 
Zmrzlinový pohár a ovocem a šlehačkou (7)    68,- 
Štrůdl s jablky a meruňkami, zmrzlina, šlehačka (1,3,7,8)  70,- 
Čokoládový fondán (1,3,7)       82,- 


