JÍDELNÍ LÍSTEK
NĚCO K PIVU
100 g Topinka s masovou směsí sypaná sýrem (1,7)
2 ks Utopenec, pečivo (1)

102,72,-

150 g Bramborové chipsy

60,-

POLÉVKY
0,33 l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi (1,3,9)

45,-

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

49,45,-

HOTOVÁ JÍDLA
150 g Hovězí líčka na víně (1,9)
150 g Svíčková na smetaně s brusinkami, citronem a šlehačkou (1,7,9,10)

149,138,-

150 g Maďarský pikantní guláš, cibule (1,3)
150 g Moravský vrabec s kysaným zelím (1)

119,112,-

3 ks

Špekové knedlíky se zelím, vídeňská cibulka (1,3,7)

99,-

SMAŽENÁ JÍDLA (1,3,7)
200 g Vepřový řízek
200 g Kuřecí řízek

113,113,-

150 g Smažený eidam

105,-

150 g Smažený hermelín

105,-

BEZMASÁ JÍDLA
300 g Italské rizoto s hříbky a parmazánem (7)
300 g Tagliatelle se suš. rajčaty, bylinkovým pestem, parmazánem (1,7)

155,155,-

STEAKY (1)
200 g Steak z kuřecího masa

162,-

200 g Steak z krkovice
200 g Medailonky z vepřové panenky

162,199,-
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JÍDLA NA OBJEDNÁVKU (ve všední dny od 14 h)
300 g Hovězí Rib eye steak „Mexiko“ (fazole, kukuřice, slanina, chilli) (1)
200 g Steak z lososa na smetanovém špenátu (1,4,7)
200 g Opatovský dortík (krkovice, žampiony, hermelín, vajíčko) (1,3)
200 g Kuřecí prsa v anglické slanině (1)
200 g Ďábelská směs (vepřové a kuřecí maso, paprika, cibule, chilli) (1)
250 g + 150 g Tagliatelle v houbovém ragú, grilované kuřecí prso (1,3,7)

299,235,213,198,182,232,-

SALÁTY (ve všední dny od 14 h)
100 g Přílohový salát (rajče, okurek, paprika)
250 g + 100 g Grilovaný hermelín na listovém salátu s fazolkami, vajíčkem,
cherry rajčátky, bylinkový dresink (3,7)

199,-

250 g + 150 g Caesar salát s kuřecím masem (1,3,4,7,10)

199,-

47,-

JÍDLA PRO DĚTI
80 g Kuřecí řízeček, bramborová kaše (1,3,7)

89,-

80 g Dětský smažák, hranolky (1,3,7)

89,-

PŘÍLOHY
250 g Vařené brambory
250 g Šťouchané brambory

32,40,-

200 g Rýže
250 g Fazolové lusky se slaninou

32,72,-

250 g Bramborová kaše (7)
200 g Hranolky
200 g Americké brambory

40,40,40,-

250 g Grilovaná zelenina

72,7,-

200 g Krokety

44,-

50 g Dresink (česnekový,
chilli, bylinkový) (7)

32,-

22,200 g Knedlíky (houskové,
32,bramborové, karlovarské) (1,3,7)

1 ks Chléb, rohlík (1,3,7)
1 ks Topinka (1,3,7)
50 g Tatarská omáčka, kečup (7)

DEZERTY
2 ks Palačinky s ovocem a zmrzlinou, šlehačka (1,3,7)
Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou (7)
Čokoládový fondán (1,3,7)
3 ks Jahodové knedlíky z bramborovo – tvarohového těsta,
máslo, cukr, šlehačka (1,3,7)
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12,-

82,78,90,68,-

SPECIÁLNÍ NABÍDKA (od 14 h)
264,200 g Tatarský biftek, 8 topinek (1,3,10)
500 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, cibule, kozí rohy, pečivo (1,3,7,10) 199,PIZZA (od 14 h)
Pizza 32 cm
Pizza 45 cm

159,214,-

1. Bismarck (sugo, mozzarella, anglická slanina, vejce, cibule)
2. Quattro formaggi (smetana, mozzarella, niva, uzený sýr, ementál)
3. Al tonno (sugo, mozzarella, cibule, tuňák)
4. Prosciutto (sugo, mozarella, prosciutto, cibule)
5. Capricciosa (sugo, mozzarella, šunka, žampiony)
6. Piccante (sugo, mozzarella, paprikový salám, pikantní salám, cibule, feferonky)
7. Hawai (smetana, mozzarella, ananas, šunka)
8. Quattro salami (sugo, mozzarella, šunka, paprikový salám, pikantní salám,
anglická slanina)
Každá ingredience navíc

20,-

Krabice na pizzu

20,-

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.
Při počtu hostů 10 a více je nutná rezervace.
Platba kartou nad 100 Kč.
legenda: pálivé
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