PŘEDKRMY:
100g Kachní rilletes
trhané kachní maso pečené ve vlastní šťávě, cibulová marmeláda
89,-

100g Tatarský biftek
míchaný hovězí tatarský biftek s šesti kusy smažených topinek s česnekem
139,-

100g Nakládaný camembert s cibulí,
beraními rohy a chilli
69,-

POLÉVKY
330ml Hovězí vývar
s játrovými knedlíčky a zeleninou
39,-

330ml Tradiční gulášová polévka
z hovězího předního masa a brambory
49,-

330ml Polévka dle denní nabídky
39,-

STEAKY
200g Grilovaný hovězí flank steak
z vyzrálého hovězího pupku pečený do růžova, podávaný s batátovým pyré,
slaninovým prachem a česnekovým tvarohem
289,-

300g Onion RIB EYE steak z hovězího prémiového plemene
pečený do růžova s cibulovou krustou, restovanými fazolovými lusky
se slaninou a česnekem, s omáčkou demi glace
329,-

200g Filírovaná vepřová panenka
na cibulovém chutney s omáčkou demi glace a pečenými brambory s česnekem
229,-

200g Grilovaná vepřová panenka
v italské pancettě s houbovým demi glace
229,-

300g Steak z vepřové krkovice
zapečený slaninou a olomouckými tvarůžky s omáčkou z černého piva
189,-

300g Marinovaný steak z vepřové krkovice
se slaninou a sázeným vejcem
189,-

200g Steak z kuřecího prsa
s restovanými žampiony, brambory a cibulí na bylinkách
159,-

DĚTSKÁ JÍDLA
100g Smažený sýr, hranolky
99,100g Smažený kuřecí řízek, hranolky
99,-

FORMANKA KLASIK (speciality)
1ks Klasic Burger
180g mletého hovězího masa v naší sezamové housce, plněný karamelizovanou
cibulkou, Cheddarem, plátkem grilované slaniny, rajčete, lístkem ledového salátu
a majonézou se zeleným pepřem, hranolky
179,-

1ks Hell Peppers Burger
180g mletého hovězího masa v naší sezamové housce s pečenou slaninou, lístky
ledového salátu, rukolou, rajčaty, papričkami Chipotle, Jalapenos, Cheddarem a
chilli majonézou, hranolky
179,-

500g Lehce zauzená, pečená pikantní vepřová žebra
v BBQ marinádě podávaná se salátem Coleslaw a pečivem
159,-

500g Pečená kuřecí křidélka buffalo wings
podávaná s česnekovým dipem a rozpečeno bylinkovou bagetou
139,-

150g Náš grilovaný uzený sýr
v pancettě s olivami a sušenými rajčaty, bylinková bageta
109,-

150g Zvěřinová klobása z naší udírny
s hořčicí a křenem, pečivo
109,-

150g Hovězí guláš z kližky
s červenou cibulkou a křenem podávaný s naším houskovým knedlíkem
129,-

SMAŽENÁ JÍDLA
250g Řízek z vepřové kotlety nebo krkovice
139,200g Řízek z kuřecího prsa
139,120g Smažený sýr eidam
129,120g Olomoucké tvarůžky
129,-

SALÁTY
300g Salát Caesar
salát z římských listů s česnekovými krutony, ančovičkovým dresinkem,
restovanými kousky kuřecích prsíček, praženou slaninou a sypaný sýrem Grana
Padano
149,-

250g Trhané listy salátu,
rukola, polníček, slanina a česnekové krutony, sázené vejce
119,-

DEZERTY
Jablečný závin s vanilkovou zmrzlinou
69,-

Vanilkové créme brulée
79,-

PŘÍLOHY:
200g
200g
200g
200g
200g
200g
1ks
6ks

Hranolky
Vařené brambory
Krokety
Americké brambory
Pečené brambory Grenaille s česnekem, slaninou a cibulkou
Přílohový salátek (okurka, rajče, paprika)
Rozpečená bageta s bylinkovým máslem
Topinky s česnekem
Košík pečiva

35,35,39,39,39,45,20,20,20,-

DRESINKY A OMÁČKY:
Česnekový dip
Hořčičná majonéza
Chilli majonéza
Kečup
Tatarská omáčka
Hořčice

15,15,15,15,15,15,-

TEPLÉ OMÁČKY
Pepřová
Houbová

45,45,-

