
Jídelní lístek 
Menu

Polévky     
Soups / Suppen

0,3l *
Domácí hovězí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky
Beef bouillon with noodles and liver dumplings
Rindsuppe mit Nudeln und Leberknödel 

59 Kč

0,3l * Tomatová polévka s bazalkovým pestem
Tomato soup with basil pesto / Tomatensuppe mit Basilikumpesto

59 Kč

0,3l *
Česnečka se šunkou, sýrem a opečeným chlebem
Garlic soup with ham, cheese and toasted bread 
Knoblauchsuppe mit Schinken, Käse und geröstetes Brot

59 Kč

0,3l Dle denní nabídky
By day offer / Durch Tagesangebot

Předkrmy    
Starters / Vorspeisen

50g  *
Škvarková pomazánka s chlebem
Greaves spread with bread 
Griebenaufstrich mit Brot

99 Kč

50g  *
Zvěřinová paštika s brusinkami a opečeným chlebem
Venison pâté with cranberries, toast
Hirschpastete mit Preiselbeeren und geröstetem Toast

99 Kč

100g *
Grilovaný hermelín s brusinkami a pečivem
Grilled cheese with raspberries, pastry 
Gegrillte Weisschimmelkäse mit Preiselbeeren , Brot

99 Kč

* Označená jídla obsahují alergeny. Informace k vyžádání u obsluhy.
* Marked foods contain allergens. Information request by the service.

* So bezeichnete Lebensmittel enthalten Allergene. Bitte um Information durch den Service.



Nabídka týdne * Week offer * Wochenangebot

24.11.-1.12.

300ml * Zelňačka s houbami
Cabbage soup with maushrooms

65Kč

350g Špagety aglio olio e pepperoncino s kuřecím masem
 - možné i bez masa
Spaghetti aglio olio e pepperoncino with chicken meat
- without meat as well

185Kč
155Kč

200g  * Medailonky z vepřové panenky, pepřová smetanová omáčka, 
šťouchané brambory
Pork tenderloin small steaks, creamy pepper sauce, mashed potatoes

235Kč

200g Smažená vepřová kapsa v trojobalu plněná šunkou a sýrem, hranolky, 
americký dresink
Fried pork pocket filled with ham and cheese, pommes frittes, american dressing

205Kč

150g Hovězí nudličky Stroganov se žampiony a smetanou, rýže basmati
Beef pieces „Stroganoff“ with champignons and cream, basmati rice

190Kč

Přílohy u pokrmů neměníme.

* Označená jídla obsahují alergeny. Informace k vyžádání u obsluhy.
* Marked foods contain allergens. Information request by the service.

* So bezeichnete Lebensmittel enthalten Allergene. Bitte um Information durch den Service.



Stálá nabídka * Permanent offer * Dauerhaftes Angebot

250g Steak z vysokého roštěnce, fazolové lusky s česnekem a slaninou
Rib-eye steak, green beans with bacon and garlic
Rib-eye steak, Bohnen mit Speck und Knoblauch

375Kč

150g * Svíčková na smetaně s kynutým knedlíkem a brusinkovým terčem
Roasted beef sirloin in creamy sauce with dumplings
Gebratenes Lendenbraten in cremiger Sauce mit Knödeln

180 Kč

150g * Smažený kuřecí nebo vepřový řízek v trojobalu, vařené brambory
Chicken schnitzel in breadcrumbs, boiled potatoes 
Hühnerschnitzel paniert, gekochte Kartoffeln

165 Kč

120g * Smažený sýr Eidam v trojobalu, hranolky, kečup /domácí tatarka
Fried cheese in breadcrumbs, French fries, ketchup/tartar sauce
gebratene Eidamkäse paniert, Pommes frites, Ketchup / Tartarsauce

165 Kč

Saláty    
Salads / Salate

200g Zeleninový salát míchaný velký
Big vegetable salad / große Gemüsesalat 

95 Kč

100g Zeleninový salát míchaný malý
Small vegetable salad / kleine Gemüsesalat 

55 Kč

300g * Zeleninový salát s balkánským sýrem
Vegetable salad with Balkan cheese / Gemüsesalat mit balkanische Käse

140 Kč

300g Zeleninový salát s kuřecím masem
Vegetable salad with chicken meat / Gemüsesalat mit Hühnerfleisch

160 Kč

Saláty jsou ochuceny citronovým vinaigrettem.
Salads are seasoned with lemon vinaigrette.
Salate werden mit Zitronenvinaigrette gewürzt.

300g * Salát à la Caesar (ledový salát, ančovičková zálivka, kuřecí maso, krutony, Parmazán)
Salad à la Caesar (lettuce, anchovy dressing, chicken, croutons, Parmesan cheese)
Salad à la Caesar  (Salat, Sardellen Dressing, Huhn, Croutons, Parmesan)

170 Kč

0,1l  * Zálivka jogurtovo-bylinková 
Yogurt-herb dressing / Joghurt-Kräuter-Dressing

25 Kč

* Označená jídla obsahují alergeny. Informace k vyžádání u obsluhy.
* Marked foods contain allergens. Information request by the service.

* So bezeichnete Lebensmittel enthalten Allergene. Bitte um Information durch den Service.



Omáčky    
Sauces / Saucen

0,1l * Pepřová smetanová omáčka   
Pepper creamy sauce / Pfeffer-Sahne-Sauce

40 Kč

0,1l * Houbová smetanová omáčka  
Mushroom creamy sauce / Pilz-Sahne-Sauce

40 Kč

0,1l * Česneková smetanová omáčka  
Garlic creamy sauce / Knoblauch-Sahne-Sauce

40 Kč

0,1l * Domácí tatarská omáčka  
Homemade tartar sauce / hausgemachte Tartarsauce

25 Kč

0,1l Kečup   
Ketchup

15 Kč

Dezerty     
Desserts 

1ks  * Domácí medovník se šlehačkou
Homemade honey cake / hausgemacht  Honigkuchen

65 Kč

2ks  * Domácí jablečný štrúdl se šlehačkou
Apple Strudel and whipped cream / Apfelstrudel mit Rosinen und Schlagsahne

65 Kč

3ks  * Vanilková zmrzlina s horkým ovocem a šlehačkou
Ice-cream with hot fruit / Eis mit heißen Früchten

85 Kč

1ks Kopeček vanilkové zmrzliny
Scoop of vanilla ice-cream/ Vanilla Eiskugel 

20 Kč

* Označená jídla obsahují alergeny. Informace k vyžádání u obsluhy.
* Marked foods contain allergens. Information request by the service.

* So bezeichnete Lebensmittel enthalten Allergene. Bitte um Information durch den Service.



Chuťovky     
Snacks

150g * Variace sýrů s brusinkami, pečivo
Selection of cheeses, pastry / Käseauswahl, Brot

145 Kč

200g * Variace sýrů s pršutem a olivami, pečivo 
Selection of cheeses, prosciutto, olives, pastry 
Käseauswahl, Prosciuttoschinken, Oliven, Brot

210 Kč

500g * Sýrovo-uzeninový talíř, pečivo
Cheese and sausage plate, pastry / Käse und Wurstteller, Brot 

390 Kč

1ks   * Domácí utopenec, chléb
Homemade pickled sausage, pastry/ hauseingelegte Wurst, Brot

65 Kč

100g   
*

Domácí nakládaný hermelín, chléb
Homemade pickled cheese, pastry / hauseingelegte Käse, Brot

85 Kč

150g Olivy – dle nabídky
Olives / Oliven

50 Kč

        * Mandle, kešu, arašídy, pistácie, chipsy – dle nabídky
Almonds, cashews, peanuts, pistachios, chips - according to offer
Mandeln, Cashew-Nüsse, Erdnüsse, Pistazien, Chips - nach Angebot

* Označená jídla obsahují alergeny. Informace k vyžádání u obsluhy.
* Marked foods contain allergens. Information request by the service.

* So bezeichnete Lebensmittel enthalten Allergene. Bitte um Information durch den Service.


