PŘEDKRM
80g HOVĚZÍ CARPACCIO, kapary, sušené rajčata, parmezán, rukola, petrželové pesto, bageta (1,7) 155,-

POLÉVKY
0,33l KULAJDA, vejce, brambory, žampion (1,3,7) 65,0,33l SLEPIČÍ VÝVAR, nudle, játrové knedlíčky, maso, mrkev (1,3) 55,-

HLAVNÍ CHODY
200g HOVĚZÍ LÍČKO na červeném víně, pečená zelenina, uzená bramborová kaše (9) 290,200g VEPŘOVÁ PANENKA, batátové pyré, pečené mini brambory, demi glace, hráškové lusky, granátové jablko (1) 275,200g KACHNÍ PRSO, pečené červené zelí, bramborové knedlíky (1) 295,200g KUŘECÍ KOUSKY se zeleninou, sweet chilli sojová omáčka, sezam, jasmínová rýže (1,6,11) 235,350g TĚSTOVINY s kuřecím masem, sušené rajčata, pancetta, bazalka, smetana (1,7) 225,350g krémové PORTOBELLO RIZOTO, trhané hovězí maso parmezán, bylinkové pesto, rukola (7) 220,150g smažená GOUDA a CHEDAR, vařené pařížské brambory, tatarská omáčka (1,3,7) 195,200g smažený KUŘECÍ ŘÍZEK, vařené pařížské brambory s petrželovým máslem (1,3,7) 225,200g smažený VEPŘOVÝ ŘÍZEK z krkovičky, vařené pařížské brambory s petrželovým máslem (1,3,7) 220,-

STEAKY
200g TELECÍ STEAK Z KARÉ, cibulová krusta, pepřová omáčka, opékané brambory se špekem (1,7,10) 365,300g VEPŘOVÝ TOMAHAWK STEAK, plněný modrým sýrem, houbové ragú, steakové hranolky (1,7) 315,200g LOSOS STEAK, hráškové pyré, zeleninový žilien, vařené pařížské brambory s máslem (4,7) 285,-

SALÁTY
150g mix listových salátů, zelenina, KUŘECÍ PRSA, parmezán, francouzský dresing, bageta
( lze připravit i ve vegetariánské uprávě/robi masem ) (1,7) 195,150g mix listových salátů, zelenina, LOSOS, jogurtový dresing, pečené mini brambory (4,7) 225,-

STUDENÉ OMÁČKY
50g tatarská omáčka (3,10) 25,50g sweet chilli majonéza (12) 25,-

DEZERTY
1ks PALAČINKA CREPESS, nutella, vanilková omáčka (1,3,7) 85,1ks ČOKOLÁDOVÝ FONDANT, višňová redukce, pusinky (3,1) 95,pohár s HORKÝMI MALINAMI, vanilková zmrzlina, šlehačka (7) 75,-

POKRMY K VÍNU-PIVU...
100g hovězí tataráček, topinky, kapary, česnek (1,10) 195,80g topinka s kuřecím masem (1) 85,120g topinka se sýrem a šunkou (1,7) 85,200g smažené cibulové kroužky, BBQ omáčka (1,7) 75,80g pražené mandle (8) 85,200g smažené domácí chipsy ( solené, česnekové ) 75.300g variace sýrů ( gouda, brie, parmezán, pečivo) (7) 220,-

