PŘEDKRMY
80g

Carpaccio

149,-

tence krájená hovězí svíčková s olivovým
olejem, parmezánem a rukolou

150g Ďábelská topinka

99,-

s pikantní masovou směsí, zeleninou a sýrem

150g

Topinka s tvarůžky

99,-

se slaninou, cibulkou a petrželkou

1ks

Domácí nakládaný hermelín

89,-

na ledovém salátu s cibulí a chilli papričkou

1ks

Nakládaný utopenec

79,-

s kozími rohy, cibulí a kysaným zelím

1ks

Klobása na grilu

89,-

s kozími rohy, kysaným zelím, hořčicí a křenem

KUŘECÍ MASO
150g Pikantní směs se zeleninou
200g Kuřecí prsíčko na grilu






169,169,-

s houbovým smetanovým ragů
s pečenou slaninou a vídeňskou cibulkou
se sýrovou omáčkou
se smetanovým listovým špenátem
s pepřovou omáčkou

200g Smažený kuřecí řízek

149,-

HOVĚZÍ MASO
200g Steak z hovězího roštěnce







239,-

s houbovým smetanovým ragů
s pečenou slaninou a vídeňskou cibulkou
se sýrovou omáčkou
se smetanovým listovým špenátem
s pepřovou omáčkou
s volským okem a šunkou

VEPŘOVÉ MASO

1000g Pečená medová žebírka

269,-

podávaná s jablkovým křenem, kysaným
zelím a hořčicí
rozpékaný chléb s bylinkovým máslem
na přání připravíme pikantní bez medu

200g Vepřová panenka






s houbovým smetanovým ragů
s pečenou slaninou a vídeňskou cibulkou
se sýrovou omáčkou
se smetanovým listovým špenátem
s pepřovou omáčkou

200g Steak z kotlety bez kosti






179,-

169,-

s houbovým smetanovým ragů
s pečenou slaninou a vídeňskou cibulkou
se sýrovou omáčkou
se smetanovým listovým špenátem
s pepřovou omáčkou

300g Mix gril

219,-

kuřecí steak, panenka, krkovička
servírovaná s kozími rohy, kysaným zelím,
okurkou, hořčicí a jablkovým křenem

200g Vepřová krkovice

149,-

servírovaná s kozími rohy, kysaným zelím,
okurkou, hořčicí a jablkovým křenem

200g Smažený řízek

149,-

CO NESMÍ CHYBĚT
100g Smažený sýr

99,-

se šunkou

100g Smažený hermelín

TĚSTOVINY

99,-

250g

Tagliatelle





159,-

se sýrovou omáčkou a kuřecím masem
se smetanovým špenátem a kuřecím masem
se smetanou, houbami a parmazánem
s olivovým olejem, cibulkou, slaninou,
česnekem, cherry rajčátky a parmazánem

JÍDLA PRO DĚTI
100g Medvídkovo tajemství

99,-

kuřecí prsíčka zapečená se šunkou a sýrem,
bramborové

100g Kamarádi z džungle

99,-

přírodní nebo smažený kuřecí řízeček,
bramborové

OBĚDOVÉ SALÁTY
300g Caesar salát

149,-

ledový salát s domácím caesar dresingem,
kuřecím masem se zastřeným vejcem a
toustovými krutony, parmazán

300g Salát Venkovský

139,-

směs listových salátů, rajče, paprika,
slunečnicová semínka, sýr Lučina,
opečená slanina

300g Caprese salát

139,-

ledový salát, rajčata, mozarella, olivový olej,
balzamico, bazalka

300g Tuňákový salát Rio Mare

149,-

směs listových salátů, olivový olej, balzamico,
tuňák Rio Mare

200g Šopský salát
rajče, paprika, okurek s balkánským sýrem

MALÉ SALÁTY

79,-

150g Rajčatový salát
150g Okurkový salát
150g Okurkový salát se smetanou

45,45,55,-

STUDENÉ OMÁČKY
20g
20g
20g
20g

Česneková omáčka
Tatarka domácí výroby
Kečup
Hořčice

30,25,20,15,-

TEPLÉ OMÁČKY
50g Pepřová
50g Sýrová
50g Houbová
200g Listový smetanový špenát

PŘÍLOHY

45,45,45,55,-

200g Vařené brambory

35,-

s petrželkou a máslem

200g Šťouchané brambory

40,-

s cibulkou a petrželkou

200g
200g
200g
200g
200g
150g
200g
150g

Farmářské hranolky
Americké brambory
Opékané brambory
Krokety
Bramborové dukátky
Bramborové 
Bramboráčky
Domácí chips

40,40,40,40,40,40,50,55,-

200g Teplá zelenina
200g Grilovaná zelenina

55,75,-

lilek, cuketa, cibule, paprika, rajče

200g Restované fazolové lusky

55,-

se slaninou a česnekem

200g Zeleninová obloha
200g Listový smetanový špenát

45,55,-

1 ks Bageta česnek, bylinky
Rozpečený chléb

45,40,-

s bylinkovým máslem

1 ks
100g
100g
50g
100g
20g

Topinka
Kysané zelí
Kozí rohy
Křen
Okurek
Parmezán

8,25,25,25,15,40,-

1ks

Pečivo

7,-

DEZERTY

Horká láska

79,-

horké maliny, zmrzlina, šlehačka

Čokoládový fondant

85,-

s vanilkovou zmrzlinou, horkými malinami a šlehačkou

Medovník

55,-

Sacher

55,-

Domácí šlehačka
Kopeček zmrzliny
Ovoce /dle denní nabídky/
Poleva

25,20,25,8,-

Uvedené ceny jsou v Kč.
Váha masa je uvedena v syrovém stavu.

