Předkrm nebo jen tak na chuť
120g Tatarský biftek (míchaný/nemíchaný),4ks topinka
100g Nakládaný hermelín s feferonkou a chlebem
80g Cibulové kroužky v pivním těstíčku, DIP
100g Pikantní masová směs na topince
Pražené mandle
Domácí chipsy , DIP

149,69,59,110,70,70,-

Polévka
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
dle denní nabídky

39,30,-

Minutky
200g Vepřová panenka , zelené fazolové lusky
200g Vepřová panenka balená v anglické slanině
200g Vepřová panenka , žampionový přeliv
150g Smažený vepřový řízek , citron
200g Grilovaná vepřová krkovička, bylinkové máslo
200g Grilovaná vepřová krkovička s restovanou cibulí

169,165,165,115,155,159,-

200g Grilovaný losos, zeleninový salátek

189,-

200g Kuřecí Cordon bleu , zeleninový salátek
150g Smažený kuřecí řízek, citron
200g Kuřecí steak s anglickou slaninou a sýrem
200g Kuřecí steak , zelené fazolové lusky
150g Kuřecí katův šleh s bramboráčky
200g Smažený kuřecí Jägerschnitzel, krokety
150g Club sandwich , hranolky

149,115,155,155,139,159,139,-

Tagliatelle s vepřovou panenkou a sušenými rajčaty
Tagliatelle s kuřecím masem a houbovou omáčkou
Gnocchi s kuřecím masem a špenátem
Gnocchi s vepřovou panenkou a houbovou omáčkou
Spaghetti Carbonara
Tortilla s kuřecími stripsy, zeleninovým salátkem a DIP ze zakysané smetany

159,155,139,145,135,135,-

Dětská jídla ( pouze děti cca do 15 let)
80g Kuřízek, bramborová kaše
80g Dětské špagety (Tomatová omáčka, kuřecí maso) , sýr eidam

99,99,-

Bezmasá jídla
Smažený sýr Eidam, naše tatarka
Smažený Hermelín , naše tatarka nebo brusinky
Spaghetti Aglio olio, parmazán

95,105,110,-

Saláty
Velký Šopský salát
Caesar salát , kuřecí maso, slanina, krutóny , parmazán
Malý okurkový nebo rajčatový salát

125,139,49,-

Přílohy
Vařené brambory s petrželem
Americké brambory
Hranolky
Šťouchané brambory

29,29,35,35,-

Rýže
Opečené
Krokety
Grilovaná zelenina

29,29,35,49,-

Dezerty
Zmrzlinový pohár ( 3 kopečky zmrzliny , horké lesní ovoce, šlehačka )
Palačinka s marmeládou a šlehačkou ( 2ks)
Palačinka s horkým lesním ovocem a zmrzlinou , šlehačka

Možnost připravit i Bezlepkové a bezlaktózové pokrmy -

85,69,85,-

Informace o alergenech u obsluhy

Na objednávku :
Díky největšímu uzavřenému salonku v centru města jsme schopni zajistit oslavy,
svatby, promoce, rauty , i smuteční hostiny , kde vaši hosté budou mít soukromí.
V rámci služeb je možné i uzavření restaurace pouze pro Vaší akci a událost .

JÍDELNÍ LÍSTEK

