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Předkrmy 

 

40g Domácí vepřová paštika s vlašskými ořechy nebo barevným pepřem  
a bylinkovo – sýrovým hřbetem, toasty (1,3,7,8)         49,- 

80g Grilovaná mozzarella v anglické slanině podávaná s bazalkovým pestem, toasty (1,3,7)   79,- 

80g Carpaccio z medové řepy, s cibulkou, toasty (1,3)        69,- 

 

Chuťovky k pivu pro menší jedlíky 

 

120g Pečený hermelín na grilované zelenině s česnekovým dipem a toasty (1,3,7,9,10)  109,- 

150g Domácí pikantní utopeneci se zelím a cibulkou, pečivo (1,3)   59,- 

100g Domácí škvarková pomazánka s cibulí, pečivo (1,3)     35,- 

100g Grilovaná šunková klobása s hořčicí, křenem, pečivo (1,3,10)   69,- 

100g Topinka (2ks) s pikantní masovou směsí, sypaná sýrem (1,3)    69,- 

300g Domácí bramborové chipsy podávané s česnekovou nebo jalapeno omáčkou (1,3,7,10)   69,- 

 

Chuťovky k pivu pro větší jedlíky 
 

150g Smažený sýr s hranolky a domácí tatarkou (1,3,7,9,10)  139,- 

150g Hovězí tatarský biftek s topinkami (4 ks) a česnekem (1,3)  159,- 

400g Tortilla s masovou směsí podávaná s hranolky (1,3)   159,- 

400g Ďábelská směs v bramboráku sypaná sýrem (1,3,7)  149,- 

180g Hovězí burger se steakovými hranolky a česnekovým dipem  159,-  

 

Polévky 
 

0,3l Hovězí vývar s masem, nudlemi a kořenovou zeleninou (1,3,9)       35,- 

0,3l Česneková s vejcem, šunkou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,9)        40,- 

0,3l Gulášová (1,3)    35,- 

0,3l Dršťková (1,3)   35,- 

 

Tradiční česká kuchyně 
 

150g Hovězí svíčková na smetaně s brusinkami a houskovými knedlíky (1,3,7,9)     149,- 

150g Vídeňský guláš s houskovými knedlíky (1,3)     149,- 

400g Střapačky se zelím, slaninou, domácí klobásou a cibulkou (1,3)  109,- 
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Naše speciality 
 

400g Labužnický XXL řízek /kuřecí nebo vepřový/ marinovaný hořčicí a česnekem,  
šťouchané brambory se slaninou a  cibulkou (1,3,7,10) 159,- 

200g Grilované kuřecí prso plněné sušenými rajčátky a mozarellou na grilované zelenině 
s opékanými bramborami (1,3,7)   169,- 

200g Špikovaný váleček z vepřové panenky se švestkovou omáčkou, steakové hranolky (1,3) 169,- 

200g Nudličky z vepřové panenky v myslivecké omáčce (cibule, klobáska, žampiony, chilli 
paprička) s domácími bramborovými placičkami (1,3,7) 169,- 

200g Steak z vepřové panenky s omáčkou z lesních hříbků, zjemněná smetanou se steakovými 
hranolky (1,3,7)  189,- 

200g Steak z vepřové krkovice na barevném pepři, zjemněný smetanou se steakovými hranolky 
(1,3,7) 169,- 

 

Těstoviny, rizota, ryby 
 

300g Tagliatelle s kuřecími medailonky a jemně pikantní omáčkou jalapeno, sypané parmazánem 
(1,7)      149,- 

300g Fusilli s grilovanou zeleninou a ricottou (1,3,7)  129,- 

300g Smetanové rizoto s lesními hříbky a kuřecím masem sypané parmazánem (1,7)     159,- 

150g Steak z norského lososa na špenátovém lůžku, zjemněný smetanou se steakovými hranolky 
(1,3,4,7) 149,- 

150g Steak z norského lososa na bylinkách, s grilovanou zeleninou a opékanými bramborami 
(1,3,4,7) 149,- 

 

Saláty 
 

300g Míchaný zeleninový salát s grilovanými kuřecími prsíčky a bylinkovým dresinkem,  
toasty (1,3,7)            139,- 

300g Míchaný zeleninový salát s balkánským sýrem, toasty (1,3,7)     119,- 

 

Dětská jídla 
 

100g     Smažený kuřecí řízek s vařenými bramborami (1,3,7)           85,- 

100g     Přírodní kuřecí prsa se šunkou a sýrem, dušená rýže (1,7)              85,- 

 

 

 

 


