
JÍDELNÍ LÍSTEK 

předkrm 

 75 g paštika, ovocné chutney, bagetka (1,12) 75 Kč 

polévky 

 0,33 l hovězí vývar s masem, zeleninou a nudlemi (1,3,9) 65 Kč 

 0,33 l zelná s klobásou (1,7,9) 65 Kč 

hlavní chody 

 250 g vyzrálý hovězí steak z nízkého roštěnce, pepřová omáčka, 345 Kč 
steakové hranolky (7,12) 

 200 g hovězí burger, grilované mleté hovězí maso, bulka, 215 Kč 
karamelizovaná cibule, slanina, sýr cheddar, salát, rajče, dresink (1,3,7,10,11,12) 

 150 g hovězí svíčková pečeně na smetaně, brusinky, 225 Kč 
  karlovarský knedlík (1,3,7,9,10,12) 

 200 g filírovaný steak z vepřové panenky ve slanině, 255 Kč 
grilovaná zelenina, pečené brambory 

 150 g smažený řízek z vepřové kotlety marinovaný v česneku, 175 Kč 
staročeský bramborový salát (1,3,4,7,10,12) 

 200 g kuřecí prso supreme plněné parmskou šunkou, mozzarellou 255 Kč 
a bazalkovým pestem, bylinkovo-smetanový demi glace, 
rýže basmati (7,12) 

 150 g smažená kuřecí prsa, staročeský bramborový salát (1,3,4,7,10,12) 175 Kč 

 120 g smažený sýr gouda, bramborové hranolky, 175 Kč 
tatarská omáčka (1,3,7,9,10,13) 

 250 g salát caesar s kuřecím masem, česnekové krutony, 215 Kč 
  strouhaný parmezán (1,3,4,7,10) 



 

přílohy 

 200 g pečené brambory 45 Kč 
 150 g bramborové hranolky 50 Kč 
 150 g steakové hranolky 55 Kč
 150 g rýže basmati 45 Kč 
 200 g grilovaná zelenina 85 Kč 
  bylinková bagetka (1) 35 Kč 
  košík pečiva (1) 35 Kč 

 
k dochucení 

 50 g česnekový dresink (7) 25 Kč 
 50 g tatarská omáčka (1,3,7,9,10,13) 25 Kč 
 30 g kečup 15 Kč 

 
dezerty 

crème brûlée z tonkových bobů (3,7) 87 Kč 

sacher dortík se šlehačkou (1,3,6,7,8) 70 Kč 

pohár s horkými malinami (7) 87 Kč 

výběr z denní nabídky zmrzlin (7) 27 Kč 
(1 kopeček) 

ledová káva (7) 77 Kč 

 
pochoutky 

 400 g obložená mísa, košík pečiva (1,7) 255 Kč 
(šunka, salám, klobása, gouda, hermelín, hrozny) 

 200 g variace sýrů s hrozny a ořechy, košík pečiva (1,7,8) 175 Kč 

 100 g olivy 45 Kč 

 60 g pražené mandle (8) 77 Kč 



Seznam alergenů 

1. obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut)
 nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich 

2. korýši a výrobky z nich 

3. vejce a výrobky z nich 

4. ryby a výrobky z nich 

5. podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 

6. sójové boby a výrobky z nich 

7. mléko a výrobky z něj 

8. skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, 
 pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie) a výrobky z nich 

9. celer a výrobky z něj 

10. hořčice a výrobky z ní 

11. sezamová semena a výrobky z nich 

12. oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 ml/l, 
 vyjádřeno jako celkový so2 

13. vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 

14. měkkýši a výrobky z nich 


