
Denní menu

75g 149 Kč

120g Salátek z pečené červené řepy 109 Kč

Sýr roquefort, vlašské ořechy, hořčičný dressing, výhonky hrášku

90g Salátek s uzeným kachním prsem 129 Kč

Fenykl, jablka, cream fraishe, pistácie, hobliny foie gras

130g Gratinovaný kozí sýr, lilek, rajčata, rucola, jablka, ořechový olej 139 Kč

Tataráček z lilku a rajčat, rucola, jablka, ořech. olej, redukce z balsamica

100g Tatarský biftek 159 Kč

Topinky, listy salátu, olivy, cibulky, česnek

0,3l Hříbkové capuccino 89 Kč

Opečené hříbky, smetanová pěna, smrkový olej

0,3l Dýňová krémová polévka 89 Kč

Krutony, cream fraishe, chilli olej, slanina

0,3l Silný hovězí vývar 49 Kč

Zelenina, maso, piškotový svítek

145g Grilovaný jelení hřbet 195 Kč

Glazované kaštany, tymián fazolky, slanina, omáčka z portského vína

300g Pečená vepřová žebra 179 Kč

Chilly, med, zázvor, hořčice, okurek, cibulky, křen, chléb

200g Dušená hovězí líčka 209 Kč

Černé pivo, lišky, kořenová zelenina, bramborové pyré

175g Grilované kuřecí supreme 175 Kč

Slanina, bylinky, lišky, bramborové pyré, houbové glazé

160g Kančí guláš, zelenina, bramborové placky 185 Kč

Uzená paprika, čokoláda, švestky, kořenová zelenina, bramborové placky

150g Restovaná srnčí kýta 195 Kč

Šípková omáčka, slanina, kořenová zelenina, karlovarský knedlík

300g Konfitované kachní stehno 215 Kč

Červené zelí, hrozinky, víno, med, opečený bramborový knedlík

170g Grilovaný losos 225 Kč

Nakládaná kedlubna, pečený brambor, bylinkové pesto

165g Restované bažantí prso 189 Kč

Malinová omáčka, hříbky, tymián

Předkrm
Jemná kachní paštika

Foie gras, fíkové chutney, balsamicová redukce, uzená sůl, listy salátu

Polévka

Hlavní chod

Hlavní chod



200g Grilovaný hovězí steak 249 Kč

Stařená roštěná, grilovaná zelenina, hranolky, glazé

200g Hovězí hamburger 205 Kč

Chedar, slanina, rajče, cibule, saláty, bylinková majonéza

180g Grilovaná panenka 180 Kč

Tymiánová omáčka, kapustičky, houby, hranolky ze sladkých brambor

160g Smažený vepřový řízek 165 Kč

Citrón, okurek, bramborová kaše

160g Smažený kuřecí řízek 165 Kč

Citrón, okurek, bramborová kaše

200g Smažená variace sýrů, opékané brambory, slanina, bylinky 169 Kč

Opékané brambory, slanina, bylinkový dip

230g Ceasar salát 169 Kč

Římský salát, česnekové krutony, grana padano, kuřecí maso

300g Variace grilovaných steaků

Hovězí svíčková, vepřová panenka, kuřecí supreme, grilovaná zelenia 289 Kč

90g Hruškové crème brûlée 110 Kč

Dýňovo-hruškové chuntey, čoko hlína, fíky, hruškový chips, arašídové bonbóny

100g Grilované kuřecí prso 70 Kč

Vařené brambory, máslo, bylinky, zelenina

100g Smažený kuřecí řízek 80 Kč

Vařené brambory, máslo, bylinky, zelenina

100g Grilovaný losos 95 Kč

Vařené brambory, máslo, bylinky, zelenina

150g Krupičná kaše 65 Kč

Kakao, máslo, ovoce, cukr

Dezert

Dětská jídla


