APERITIVY
Cinzano Bianco / Cinzano Rosso / Martin Extra Dry
0,10 l Martin Extra Dry
0,05 l Campari
0,10 l

55,60,50,-

ROZLÉVANÁ VÍNA / SEKT / PROSECCO
Fangalo - bílé, růžové, červené /Jižní Afrika
0,75 l Bohemia Sekt (Demi Sec, Brut, nealkoholický)
0,75 l Prosecco DOC Brut
0,15 l

45,290,350,-

Vinný lístek na vyžádání u obsluhy.

DESTILÁTY
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l

Absolut Vodka
Beefeater Gin
Rudolf Jelínek Slivovice / Hruškovice
Tequila Olmeca Silver / Gold
Captain Morgan
Metaxa 5*
Tullamore D.E.W.
Jack Daniels
Becherovka Original
Jägermeister

60,50,50,60,50,60,60,70,50,60,-

JÍDELNÍ a NÁPOJOVÝ
LÍSTEK

Rumový lístek na vyžádání u obsluhy.

PIVO
Krušovice Mušketýr 11° točené
0,50 l Krušovice Mušketýr 11° točené
0,33 l Zlatý bažant nealkoholické

25,32,30,-

0,30 l

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
0,25 l
0,33 l
0,50 l
0,33 l
0,20 l

RC Cola / Vinea / Tonic Chito
Kofola
Kofola točená
Voda Rajec (neperlivá, jemně perlivá)
Juice Rauch dle nabídky

35,35,28,30,35,-

HORKÉ NÁPOJE
Espresso
7 g Caffé Latté
7 g Cappuccino
Čaj porcovaný

35,42,39,30,-

7g
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PŘEDKRMY
80 g

Jemná srnčí paštika

TĚSTOVINY
99,-

350 g

podávaná s brusinkovou omáčkou, bagetka (1,3,7)
80 g

Filírované kachní prso

119,-

350 g

Marinovaný losos

Spaghetti Carbonara

119,-

Hovězí roastbeef

129,-

JÍDLO PRO DVĚ OSOBY
500 g

POLÉVKY

500 g

Svíčková na smetaně

159,-

Hovězí guláš

159,-

250 g

239,-

s fazolovými lusky na česneku a slanině (1,8)

Hovězí Beefsteak

319,-

steak ze svíčkové z býků z místní farmy položený na hromádce grilovaných rajčat a lišek provoněný česnekem a bylinkami (1,8)
200 g

Pfeffersteak

Zeleninový salát

129,-

250 g

Salát s citrusy a lososem

129,-

s čerstvými vykrájenými citrusy a nakládaným lososem (7,8)

PŘÍLOHY

HLAVNÍ CHODY

200 g

139,-

s černými olivami, sýrem feta a sušenými rajčaty (7,8)

se špekovým knedlíkem (1,3,7,8,9)

Grilované medailonky z hovězí svíčkové

Svěží italský salát
s rukolou, červenou řepou v zakysané smetaně a parmskou šunkou, sypaný parmezánem a čerstvým křenem (7,8)

klasická česká svíčková s domácím houskovým a karlovarským knedlíkem (1,3,7,8,9)

150 g

749,-

SALÁTY
250 g

ČESKÁ KLASIKA

150 g

Mix grill

35,-

vždy čerstvá, poctivá domácí polévka

150 g

799,-

na stříbře podávaný mix kuřecích, vepřových a hovězích steaků, restovaných fazolek na slanině, dvěma druhy teplých omáček
a opečenými bramborami ve slupce, steakové hranolky (1,7,8)

39,-

silný domácí vývar (1,3,7)

Polévka dle denní nabídky

Chateaubriand
řezy z hovězí svíčkové podávané na stříbře s restovanou zeleninou na másle, dvěma druhy teplých omáček, pečenými
bramborami s bylinkovým dipem a šťouchanými bramborami pečenými ve slanině (1,7,8)

na listové salátku s medovo-hořčičným dresinkem, bagetka (1,3,6,7,8,10)

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a masem

139,-

žloutek, slanina, parmezán, petrželka (1,3,7,8)

marinovaný losos na fenyklovou-citrusovém salátku podávaný s bylinkovou bagetkou (1,3,4,7,8)
80 g

129,-

chilli paprička, olivový olej, česnek, parmezán, petrželka (1,3,7,8)

do růžova pečené a na tenké plátky nakrájené kachní prso podávané s bylinkovým dipem a rozpečenou bagetou (1,3,7)
80 g

Spaghetti Aglio Olio Peperoncino

319,-

150 g

Zámecké brambory maštěné máslem sypané kudrnkou (7)

39,-

150 g

Pečená brambora s bylinkovým dipem (7)

39,-

150 g

Štouchané brambory pečené ve slanině (7)

39,-

150 g

Americké brambory

35,-

150 g

Steakové hranolky

35,-

steak z hovězí svíčkové z býků z místní farmy s omáčkou ze zeleného pepře, smetany a kapky brandy (1,7,8)
200 g

Vepřová panenka

199,-

připravená metodou Sous vide, s omáčkou z lišek (1,7,8)
150 g

Vepřové medailonky

169,-

s máslovou kukuřicí a grilovanou slaninou (1,7,8)
200 g

Grilované kachní prso

229,-

MOUČNÍKY
Minivětrníčky s borůvkovou omáčkou zdobené šlehačkou (1,3,7)

89,-

Jablka v županu s vanilkovou zmrzlinou zdobená šlehačkou (1,3,7)

89,-

Lívance s borůvkami a sladkým tvarohem (1,3,7)

89,-

připravené metodou Sous vide, s višňovou omáčkou provoněnou brandy a tymiánem (1,8)
200 g

Marinovaný kuřecí steak

169,-

steak položený na švestkové omáčce provoněný portským vínem a čerstvými bylinkami (1,8)
200 g

Plněná kuřecí prsa

169,-

kuřecí prsíčka plněná sušenými rajčaty s grilovanou zeleninou (1,8)
200 g

Filet z norského lososa

239,-

grilovaný filet na olivovém oleji s bylinkami na hráškových luscích s holandskou omáčkou a vařenými bramborami sypanými
petrželkou (3,4,7)
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