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Něco k zakousnutí

Jídelní a nápojový lístek

Polévky

Nealkoholické nápoje

0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,30 l
0,33 l

Pepsi, Pepsi bez kalorií 
Mirinda 
7 UP 
Evervess – Tonic, Ginger Ale, Bitter Lemon 
Toma džus (dle nabídky obsluhy)
Lipton – Ledový čaj (dle nabídky obsluhy)
Toma Natura – neperlivá, jemně perlivá, perlivá
Mattoni – minerální voda, perlivá

33,33,33,33,33,33,30,33,-

Pivo

0,50 l Krušovice 11° Mušketýr
0,30 l Krušovice 11° Mušketýr
0,50 l Nealkoholické pivo

Teplé nápoje

Káva espresso – Fantini
Káva espresso s mlékem – Fantini
Káva Turecká – Fantini
	Café Latté – Fantini
	Cappuccino – Fantini
Horká čokoláda

Aperitivy

Cinzano 
Vína 0,2 l dle nabídky 
Sekt 
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Domácí sádlo se škvarkama
Kuřecí játra (90 g) na chlebovém toastu s cibulovou marmeládou

34,21,30,40,43,40,47,47,49,40,35,250,-

Č aj dle nabídky
28,Grog35,Svařák
40,Zahřívák pánský
46,Zahřívák dámský
30,-

Destiláty

Vodka 
Beefeater 
Rum 
Fernet 
Becherovka 
Griotte 
Praděd 
Ořechovka

Dle denní nabídky

Domácí těstoviny

s kuřecím masem (100 g), bazalkovým pestem, vlašskými ořechy a parmazánem
s kuřecím masem (100 g), brokolicí, smetanou a parmazánem

Bezmasá jídla

Houbové krupoto s parmazánem
Kynuté ovocné knedlíky s máslem a zakysanou smetanou

Hlavní jídla

Kuřecí prso (170 g) s grilovanou zeleninou
Kuřecí steak (200 g) s parmskou šunkou, sušenými rajčaty a bylinkovým máslem 
Vepřová kotleta (170 g) s houbovým ragů a chipsem z anglické slaniny
Vepřová kotleta (170 g) s kuřecími játry a cibulovou marmeládou 
Smažený vepřový / kuřecí (170 g) řízek
Vepřová panenka pečená v celku (200 g) na máslovém pórku
Filírovaný hovězí flank steak (250 g) s vídeňskou cibulkou, žampiony a bylinkovým máslem
Pečený pstruh (240 g) na másle (za každých 10 g navíc + 10 Kč)

Dezerty

Domácí lívance s karamelem a zakysanou smetanou
Kopeček zmrzliny
45,45,32,35,35,30,30,45,-

Přílohy

Opečený brambor s petrželkou
Smažené hranolky
Pečivo

Dresing

Domácí tatarka

58,85,48,185,172,142,157,178,198,186,184,142,194,348,177,80,15,38,38,6,20,-
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