
JÍDELNÍ LÍSTEK 

předkrm 

 75 g paštika, ovocné chutney, bagetka (1,12) 77 kč 

 
polévky 

 0,33 l hovězí vývar s masem, zeleninou a nudlemi (1,3,9) 55 kč 

 0,33 l kulajda s lesními houbami (3,7,9) 67 kč 

 
hlavní chody 

 200 g hovězí burger, grilované mleté hovězí maso, domácí bulka, 195 kč 
karamelizovaná cibule, slanina, sýr cheddar, salát, rajče, dresink (1,3,7,10,11,12) 

 150 g hovězí svíčková pečeně na smetaně, brusinky, 195 kč 
  karlovarský knedlík (1,3,7,9,10,12) 

 200 g filírovaný steak z vepřové panenky ve slanině, 227 kč 
grilovaná zelenina, gratinované brambory (3,7) 

 700 g pečená vepřová žebra v marinádě, nakládaná zelenina, 227 kč 
hořčice, křen, pečivo (1,3,6,7,9,10,12,13) 

 170 g vepřový vrabec, kysané zelí, 155 kč 
bramborovo-houskový knedlík (1,3,10,12) 

 150 g smažený řízek z vepřové krkovice, 155 kč 
staročeský bramborový salát (1,3,4,7,10,12) 

 200 g kuřecí prso supreme plněné parmskou šunkou, mozzarellou 227 kč 
a bazalkovým pestem, bylinkovo-smetanový demi glace, 
pečené brambory (7,12) 

 150 g smažená kuřecí prsa, staročeský bramborový salát (1,3,4,7,10,12) 155 kč 

 350 g smetanové penne s kuřecím masem a špenátem (1,3,7) 165 kč 

 120 g smažený sýr gouda, bramborové hranolky, 155 kč 
tatarská omáčka (1,3,7,9,10,13) 

 250 g salát à la caesar s kuřecím masem, česnekové krutony, 157 kč 
  strouhaný parmezán (1,3,4,7,10) 



 

přílohy 

 200 g vařené brambory (7) 40 kč 
 200 g pečené brambory 40 kč 
 150 g bramborové hranolky 45 kč 
 150 g steakové hranolky 47 kč 
 200 g grilovaná zelenina 67 kč 
  bylinková bagetka (1) 30 kč 
  košík pečiva (1) 35 kč 

 
k dochucení 

 50 g česnekový dresink (7) 20 kč 
 50 g tatarská omáčka (1,3,7,9,10,13) 20 kč 
 30 g kečup 10 kč 

 
dezerty 

sacher dortík se šlehačkou (1,3,6,7,8) 65 kč 

pohár s horkými malinami (7) 77 kč 

čokoládový pohár (6,7) 77 kč 

výběr z denní nabídky zmrzlin (7) 25 kč 
(1 kopeček) 

ledová káva (7) 67 kč 

 
pochoutky 

 400 g obložená mísa, košík pečiva (1,7) 195 kč 
(šunka, salám, klobása, gouda, hermelín, hrozny) 

 200 g variace sýrů s hrozny a ořechy, košík pečiva (1,7,8) 145 kč 

 100 g olivy 45 kč 

 60 g pražené mandle (8) 67 kč 


