STUDENÉ PŘEDKRMY A SPECIALITY K PIVU:
100g Domácí utopenec
v sladkokyselém nálevu s cibulí a beraními rohy
100g Kachní rilletes
Trhané kachní maso pečené ve vlastní šťávě, cibulová
marmeláda
100g Tatarský biftek
míchaný tatarský biftek s šesti kusy smažených topinek
s česnekem
100g Nakládaný hermelín
s cibulí, beraními rohy a chilli

POLÉVKY
0,33l Hovězí vývar
s játrovými knedlíčky a zeleninou
0,33l Krémová česnečka
s bylinkovými krutony
0,33l Polévka dle denní nabídky

TEPLÉ PŘEDKRMY A MALÁ JÍDLA
150g Vepřové a kuřecí kousky se zeleninou v pikantní omáčce
s jalapeños na česnekové topince se strouhaným sýrem
150g Grilovaný domácí uzený sýr v italské pancettě s olivami
a sušenými rajčaty, bylinkové pesto a pečené papriky
150g Domácí zvěřinová klobása z naší udírny s hořčicí a křenem
150g Bramborák s uzeným masem a kysaným zelím

69,-

89,-

139,69,-

39,39,39,-

99,
95,89,89,-

SPECIALITY
150g Zelené kuřecí kari
s kokosovým mlékem, fazolovými lusky, hráškem a šalotkou,
rýže basmati
159,250g Pšeničná tortilla plněná kuřecím masem (150g)
s restovanou zeleninou, jalapenos a sýrem, rajčatová salsa,
zakysaná smetana
139,300g Hovězí žebro na červeném víně
s grilovanou zeleninou, žampiony a hranolky ze sladkých
brambor
199,200g Chef burger
čerstvě mletý hovězí burger v domácí sezamové bulce s čedarem,
BBQ omáčkou, cibulovou marmeládou, chorizem, sázeným
vejcem, rajčaty a porcí domácích steakových hranolek
179,500g Vepřová žebra marinovaná a pečená v bbq omáčce,
zelný salát, hořčice, křen a rozpečený chléb
159,300g Halušky s domácím uzeným,
kysaným zelím a cibulkou na vepřovém sádle
139,HLAVNÍ JÍDLA
150g Kuřecí prsa připravená ve vakuu
se sušenými rajčaty a olivami podávané na grilované zelenině s bazalkou a
česnekem
179,150g Kuřecí stripsy smažené v kukuřičné strouhance
rajčatová salsa, zakysaná smetana a tortilla chips
159,250g Čerstvé penne
s kuřecími kousky v omáčce z drcených rajčat
s česnekem a rukolou, parmezán
159,250g Hovězí rumpsteak (Mitrovský angus) s grilovanou zeleninou,
steakovými hranolky a omáčkou ze zeleného pepře
329,200g Jalapeňos burger čerstvě mletý hovězí burger v domácí bulce s anglickou
slaninou, karamelizovanou cibulkou, salátem, pepřovou majonézou,
jalapeňos a cibulovými kroužky, porce steakových hranolek
179,200g Vepřové a kuřecí kousky s čerstvou zeleninou, fazolovými lusky
a kukuřicí podávané s opečenými brambory a česnekovým
dresinkem
169,200g Panenská svíčková sous vide pečená v italské pancettě,
s houbovým demi glace
189,250g Vepřová krkovice
pečená s cibulí, slaninou a houbami na černém pivu
169,250g Smažený řízek z vepřové kotlety
129,-

SALÁTY:
250g Řecký salát
250g Salát Caesar
s kuřecím masem, bylinkovými krutony a parmezánem
150g Coleslaw

139,149,49,-

PŘÍLOHY:
200g Hranolky
200g Šťouchané brambory s cibulkou a slaninou
150g Fazolové lusky s česnekem a slaninou
200g Grilovaná zelenina
150g Rýže basmati
1ks Rozpečená bageta s bylinkovým máslem
1ks Pečivo
Košík pečiva

35,35,39,39,35,20,5,20,-

DRESINKY A OMÁČKY:
Salsa
BBQ
Česnek
Sweet Chilli
Kečup
Tatarská omáčka

10,10,10,10,10,10,-

DEZERTY:
Jablečný závin s vanilkovou zmrzlinou
Domácí medovník

59,79,-

Upozornění: Poslední objednávky jídel přijímáme do 21.45h.
Děkujeme za pochopení

