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STÁLÁ NABÍDKA HOTOVÝCH JÍDEL, SPECIALIT Z GRILU A NÁPOJŮ od 14. 6. do 15. 8. 2019

POLÉVKY				

GRILOVANÁ MASA				

3 dcl Silný vývar z hovězího žebra s kořenovou zeleninou,
domácí nudle (1,3,7,9)
59 Kč
(1,3,4,7,9)
3 dcl Hráškový krém s chipsy z červené řepy, kousky uzeného lososa
65 Kč

PŘEDKRMY				
50 g Hovězí carpaccio s olivami Kalamata a marinovanými artyčoky,
čerstvě opečená bylinková bageta (1,3,7,8)
50 g Grilované tygří krevety s avokádovým dipem,
čerstvě opečená bylinková bageta (1,2,3,7,8)
80 g Čerstvě připravený lososový tatarák s jarní cibulkou
a řasou Wakame, čerstvě opečená bylinková bageta (1,3,4,7,8)

185 Kč
215 Kč

275 Kč
355 Kč

139 Kč

150 g Tradiční hovězí na smetaně s žemlovým knedlíkem,
brusinkový terč (1,3,7,9,12)
185 Kč
150 g Smažené telecí řízky v parmezánové strouhance, mačkané
brambory s uzenou slaninou, okurkový salát (1,3,7)
225 Kč
300 g/600 g Pečená vepřová žebra BBQ, pečené kukuřičné klasy,
zeleninový salát, čerstvě opečené rozmarýnové bagety,
hořčičná omáčka (1,3,7,8,9,10,12)
215 Kč/385 Kč

145 Kč

RYBY				

175 Kč

165 Kč
55 Kč
75 Kč
120 Kč

200 g Pečený filet pstruha po mlynářsku, opečený brambor na másle,
barevný salát z cherry rajčat (1,4,7,8)
255 Kč
200 g Grilovaný filet lososa s mangoldem, batátové pyré se šafránem (4,7,8) 315 Kč
200 g Grilovaný filet tuňáka v sashimi kvalitě, pečené fazolky
v uzené šunce, ragú z pečených paprik (4,7,8,9,12)
325 Kč

DEZERTY				

RIZOTA A TĚSTOVINY				
200 g Tagliatelle pomodoro s mozzarellou z bůvolího mléka
a čerstvou bazalkou (1,3,7,9,12)
200 g Domácí bramborové noky s mladým špenátem a grilovaným
krůtím masem, parmezán (1,3,7,8,9)
200 g Krémové rizoto s chřestem a pečeným filetem lososa (4,7,12)

225 Kč

TRADIČNÍ JÍDLA				

SALÁTY				
100 g Salát z mladého hrášku a ředkviček, gratinovaný pita chléb
s rajčaty a čedarem (1,3,7,8,12)
100 g Caesar salát s opečenými krutóny z domácího chleba,
parmezán (1,3,4,7,10)
100 g Rukolový salát s melounem a grilovaným feta sýrem
v sušené šunce, čerstvě opečená bylinková bageta (1,3,7,8)
K salátům lze přiobjednat:
80 g porci grilovaného krůtího masa (7)
80 g porci grilované vepřové panenky (7)
80 g porci grilovaných krevet (2)

200 g Grilované kuřecí supreme s omáčkou z modrého sýra,
smažené rýžové krokety s jarní cibulkou (1,3,7,9)
200 g Grilovaná vepřová panenka s omáčkou z pečené cibule,
gratinované brambory s pažitkovou ricottou (3,7,8,9)
200 g Grilovaný steak z hovězí svíčkové s pepřovou omáčkou,
pečené selské brambory se slaninou a jarní cibulkou (7,9)

K VÍNU A PIVU				

145 Kč
165 Kč
225 Kč

4 ks Ananasové raviolky s limetkovým krémem, jahodové ragú (1,3,7,8)
69 Kč
(1,3,7,8)
75 Kč
1 ks Limetkový dort s omáčkou z ostružin, domácí kokosová sušenka

DĚTSKÁ JÍDLA
Při objednání poloviční porce vám bude účtováno 50% z celkové ceny.

70 g Čerstvě smažené zeleninové lupínky (9)
bramborové, mrkvové, celerové
5 ks Domácí rozmarýnové grissini s parmskou šunkou

69 Kč
79 Kč

(1,3,7,8)

VÝBĚR NÁPOJŮ

NEALKO NÁPOJE
0,2 l Pomerančový fresh
0,4 l/1 l Domácí bezinková limonáda s limetkou
0,4 l/1 l Domácí malinová limonáda s limetkou

80 Kč
62 Kč/124 Kč
62 Kč/124 Kč

PIVO				
0,4 l
0,5 l

Hendrych 11° nefiltrovaný světlý ležák, pivovar z Vrchlabí (1)
Bernard 11° nefiltrovaný světlý ležák (1)

42 Kč
44 Kč

LETNÍ NÁPOJE				
0,2 l
0,2 l
0,2 l

Aperol Spritz - Aperol, soda, prosecco, pomeranč (12)
Lillet Vive - Lillet, tonic, jahoda, okurka, máta
Cointreau Fizz - Cointreau, soda, limetka

105 Kč
105 Kč
105 Kč

LEDOVÉ ČAJE				
0,4 l/1 l Domácí mátový čaj s citrónem, med
0,4 l/1 l Ovocný čaj s limetkou, med

58 Kč/116 Kč
58 Kč/116 Kč

VÝBĚR VÍN				
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l

Ryzlink Rýnský, kabinet, suché, vinařství Hruška (12)
Hibernal, pozdní sběr, polosuché, vinařství Zapletal (12)
Sauvignon, pozdní sběr, suché, vinařství Veverka (12)
Chateau Grand Jean rouge, Dulon, suché, Bordeaux (12)
Malbec Terrazas de los Andes, suché, Mendoza (12)
Veuve Clicquot Brut, Champagne France (12)
Dom Pérignon 2009 Blanc, Champagne France (12)

330 Kč
360 Kč
420 Kč
580 Kč
690 Kč
1 750 Kč
4 950 Kč

Alergeny na vyžádání u obsluhy.

Ukázka z díla s laskavým souhlasem mistra Pavla Roučky.
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