
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkrmy: 

Marinovaný mořský vlk salsa z petrželky         219,- 

Hovězí carpaccio s pestem ze sušených rajčat       195,- 

Lilek s ovčím sýrem rajčaty a bazalkou        189,-  

Paštika z husích jater, domácí chléb         195,-  

Rajčata s buvolí mozarellou a bazalkové pesto       195,-  

 

Polévka dle denní nabídky:          85,- / 95,- 
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Hlavní chody: 

Krkovice pečená v rozmarýnovým sádle, cibulové chutney, bramborové placky   299,- 

Králík na dijonské hořčici, restované bramborové noky s pažitkou      349.- 

Hamburger s hovězím masem, slanina, nakládané okurky, salátek a hranolky   299,- 

Pikantní masová směs se smetanou a cibulkou, domácí bramboráčky    295,- 

Kuře z Rašovic, omáčka z čerstvých paprik, jasmínová rýže      319,- 

Smažený kuřecí řízek, bramborové pyré         259,- 

Steak z lososa, mačkané brambory se sušenými rajčaty, olivami a pažitkou   379,- 

Vepřová líčka na hřebíčku, domácí krokety, růžičková kapusta     349,- 

Maďarská kachní prsa, fregola sarda,šalotková omáčka      469,- 

Konfitovaný jehněčí hřebínek, zauzený lilek, rajčata a bazalkové brambůrky   495,- 

Dančí guláš na víně,domácí špekový knedlík        319,- 

Grilovaná vepřová žebra, salsa z pečených paprik, zakysaná smetana, domácí chleba  359,- 

Tatarák z hovězí svíčkové, topinky z domácího chleba (4ks)      449,- 

Smažený sýr v domácí housce, hranolky        249,- 

Kozí sýr se salátem z rukoly, červenou řepou, pomeranče a oříšky     249,- 

Salát s grilovaným lilkem, křupavým kuřecím masem a paprikovou majonézou   279,- 

Salát s buvolí mozarellou, parmskou šunka, rajčata a olivy      269,- 

 

Těstoviny: 

Tagliatelle, ragů z Italských klobásek salsiccia        319,- 

Domácí čerstvá pasta s lososem, citronová omáčka s rajčaty      299,- 

Domácí gnocchi s rajčaty,houby, buvolí mozarella a bazalkové pesto    279,- 

Tagliatelle s omáčkou ze žlutých rajčátek, buvolí mozarella      299,- 

 

Steaky: 

Steak z hovězí svíčkové  200G        549,- 

Marinovaný kuřecí steak  200G         269,- 

Vepřová panenka   200G        269,- 

 

Omáčky:  Demi-glace, Pepřová,  Houbová 
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Dětská jídla: 

Smažený kuřecí řízek 100G, bramborové pyré       179,- 

Kuřecí steak 100G, hranolky, demi-glace omáčka       189,- 

 

Přílohy:         

Bramborové pyré            65,- 

Hranolky             65,- 

Restované brambůrky se zeleninou           85,- 

Grilovaná zelenina            95,-  

 

Malé saláty: 

Listový salátek s cherry rajčátky         129,- 

Zeleninový salát s feta sýrem          169,- 

 

 

Deserts: 

Domácí tiramisu           129,- 

Smažená zmrzlina, omáčka z lesního ovoce        119,- 

Palačinka s meruňkovou marmeládou, meruňky a šlehačka      119,- 

Domácí dort dle denní nabídky 
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