
  
 

            
 

              Jídelní lístek 

 
 
 

 POLÉVKA   

0,33l Valašská kyselice……………………………………………………………………………………………………………………….39,- 
              A aktuálně dle denní nabídky 
 

 RYBY 

200g Fish and chips s mačkaným hráškem a domácí tatarskou omáčkou……………………….……………………….179,- 
  
200g Filet pravého norského lososa s grilovanou zeleninou…………………………………….………………………….239,- 
 

 HOVĚZÍ MASO  

 
200g Flank steak s omáčkou ze zeleného pepře ......................................................................................239,-
 
200g Steak z vyzrálého roštěnce s grilovanou slaninou, sázeným vejcem a omáčkou demi-glace……………249,-
 
150g Tatarský biftek z hovězího masa, topinka 8ks………………………………………..……………………………………179,-
 

 VEPŘOVÉ MASO  
 

 
300g Marinovaná vepřová krkovička  s grilovanou zeleninou a omáčkou demi-glace   199,- 
 
300g Marinovaná vepřová krkovička s omáčkou ze zeleného pepře a kapky brandy   179,- 
 
200g Steak z vepřové  panenky s BBQ omáčkou a cibulovou marmeládou     179,- 
 
200g Steak z vepřové panenky  s omáčkou ze zeleného pepře      179,- 

 

200g Medailonky z vepřové panenky s jemnou hříbkovou omáčkou     179,- 

 

200g Steak z vepřové panenky s grilovaným hermelínem a pikantní smetanovou omáčkou  189,- 
 
150g Pikantní směs z vepřové panenky, 4ks bramboráčků, zelíčko s křenem    159,- 
 
200g Mini řízečky z panenky , šťouchané brambory se slaninou a červenou cibulkou, okurek…………………159,-
 
250g       Grilovaná kotleta s kostí          149,- 
 
500g Pečená žebra  - pečená v pomerančové šťávě a kávě, chléb      199,- 
 
750g       Pečené koleno v BBQ marinádě /pro jednu osobu/…………………………………………………………………….229,- 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Jídelní lístek   

 

 

 KUŘECÍ MASO  

 
200g Kuřecí steak s žampionovou omáčkou, pečeným bramborem a anglickou slaninou 179,- 
  
200g Kuřecí prso s grilovanou zeleninou a bylinkovým máslem 169,- 
  
200g Smažené kuřecí stripsy s domácí tatarskou omáčkou 159,- 
  
500g Marinovaná kuřecí křídla, pikantní sweet chilli omáčka, křenové zelíčko, chléb 159,- 
 
200g       Smažené kuřecí řízečky, šťouchané brambory se slaninou a červenou cibulkou, okurek…………………159,- 
 

 BAROVÁ JÍDLA

200g Tortila chips s pikantní sweet chilli omáčkou 79,-
200g Bramborové hranolky 49,-
120g Nakládaný hermelín, chléb 69,-
120g Grilovaný hermelín s lehkým listovým salátem, brusinkami a bylinkovou bagetou 119,-
200g Domácí čerstvě smažené chipsy/česnekový dip nebo wasabi omáčka/ 79,-
200g Domácí čerstvě smažené chipsy s příchutí slaniny/česnekový dip nebo wasabi omáčka 79,-
300g Americké brambory „ Potatoes “
 slanina, kukuřice, paprika, cibule a žampiony zapečené se sýrem, česnekový dip 109,-
150g Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka 139,-
400g Obložené prkýnko /pro dva/anglická slanina,moravské uzené,utopenec,čabajka,hořčice,křen,chléb…179,-
2ks         Utopenci s cibulí a feferonkou, chléb…………………………………………………………………………………………79,-
100g Obložená topinka s kuřecí směsí a sýrem…………………………....…………………………………………………….… 85,-
100g       Obložená topinka se směsí z vepřové panenky……………………………..……………………………………………….90,-
150g Tortilla wrap s kuřecím masem

 smažené kuřecí prsa s ledovým salátem, rajčaty a česnekovým dipem,hranolky 179,-

 

 SALÁTY

300g      Zeleninový salát s kuřecími stripsy 139,-
300g      Řecký salát se sýrem feta………………………………………………………………………………………………………...149,-
100g      Zeleninový minisalátek……………………………………………………………………………………………………………… 39,-
 

 VOLITELNÉ PŘÍLOHY OMÁČKY, DIPY /50g/ 

 Vařené brambory 25,- Tatarská omáčka 25,- 
 Grilovaná zelenina 49,- Pepřová omáčka 35,- 
 Americké brambory 30,- Česnekový dip 25,-  
 Bramborové plátky 35,- BBQ omáčka 25,- 
 Šťouchané brambory 30,- Sýrová omáčka 25,- 
 Steakové hranolky 30,- Sweet chilli omáčka 25,- 
 Opečená bageta 25,- Kečup 15,- 
 Topinka 15,- Wasabi omáčka 25,-  
 
 

                      Dezert:  Panacotta s malinovou omáčkou a piškotem…………………....69,- 

    Poslední objednávky: 

         PO-ČT do 22:45   PÁ,SO do 23:45  


