předkrmy
80g Kachní paštika s brusinkovým chutney a máslovou bagetkou

70g Rozpečený kozí sýr s rybízovou marmeládou a
opečenou bagetkou

polévky
0,2l Kuřecí vývar se zeleninou, masem a nudlemi

0,2l Česneková polévka s uzeným masem, sýrem a krutony

Dle denní nabídky

ryby
150g Pečený losos s lilkovo - paprikovým pyré, grilovaným rajčetem,
podávaný s vařeným bramborem

hlavní pokrmy
200g Hovězí steak z pravé svíčkové s omáčkou se zeleným pepřem a
pečeným bramborem

150g Smažený telecí řízek se zauzenou bramborovou kaší a
nakládanou zeleninou

150g Vepřová panenka na hříbkovém ragú se zakysanou smetanou a
šťouchaným bramborem

150g Grilované kachní prso sous-vide s višňovou omáčkou,
podávané na slaninové tarhoni

150g Kuřecí prsa na grilu podávaná na trofiích
s rajčatovou omáčkou a bazalkovým pestem

100g Hovězí nudličky z pravé svíčkové s těstovinou Trofie,
pestem z medvědího česneku a parmezánem

100g Tatarský biftek s opečenými topinkami

bezmasé pokrmy
200g Hříbkové ragú s domácím cibulovým knedlíkem,
sypané kozím sýrem

saláty
300g Listový salát s čerstvou zeleninou, cherry rajčátky,
mozarellou a dresinkem ze sušených rajčat,
podávané s máslovou bagetkou

300g Listový salát s kuřecím masem, římskými listy,
domácím dresinkem Cesar, máslovými krutony,
parmezánem a máslovou bagetkou

moučníky
2ks Plněné bramborové přesňáky s povidlím sypané mákem

Dle denní nabídky

zmrzlinové poháry
Vanilková zmrzlina s horkými malinami a domácí šlehačkou

Citronový a rybízový sorbet s lesním ovocem a domácí šlehačkou

Čokoládová zmrzlina a vlašský ořech zmrzlina,
se sekanou čokoládou a domácí šlehačkou

Ledová káva se zmrzlinou caffé latte a domácí šlehačkou

k pivu a vínu
100g Na jemno nakrájený jihotyrolský špek na prkénku
s hrubozrnnou hořčicí a pečivem

200g Uzené prkno
(uzené maso, anglická slanina, čabajská klobása, jihotyrolský špek)

200g Sýrové prkno k bílému vínu
(Gojus, Mramor, Original, hrozny a olivy)

200g Sýrové prkno k červenému vínu
(Niva, Kietasis, Kamadet, Original, hrozny a olivy)

150g Domácí bramborové chipsy

50g Pražené slané mandle

