
 

 

          Česká kuchyně   ( podáváme pouze do 16 hod) 

100g     Svíčková na smetaně s brusinkami,houskový knedlík                                                99 ,- 

100g    Vepřová pečeně,kyselé zelí,houskový knedlík                                                              99,-  

 100g   Bramborák plněný uzenou krkovicí a kysaným  zelím                                                 99,-             

              Zvěřinový guláš,houskový knedlík                                                                                 99, 

          Vepřové maso 

150g    Smažený vepřový řízek ,chléb                                                                                        109,-    

150g    Smažený vepřový řízek,hranolky                                                                                   139,- 

200g   Grilovaný pikantní kotlet (chilli,čtyři druhy pepře,majoránka), 

            šťouchané brambory                                                                                                         197,- 

200g   Grilovaná kotleta s šalotkou,(šalotka,čer.víno,tymián) opečené brambory            197,- 

1 kg    Marinovaná pečená žebra,hořčice,křen,okurka,chléb,                                               279,- 

150g   Játra na roštu,vařený brambor tatarská omáčka,                                                        115,- 

                   Hovězí maso 

200g   Srbské file“Djulbastia“ s česnekem,zdobeno čerstvou cibulkou, 

             opečené brambory,                                                                                                         279,- 

200g   Steak na fazolkách se slaninou,krokety,zdobeno pomerančem                               279,- 

200g   Medailonky z pravé svíčkové na houbách ve smetanové omáčce, 

             houskový knedlík,                                                                                                            279,- 

           pro mlsné jazýčky na objednávku 

  150g   Tatarský biftek s topinkami (6 ks)                                                                                279,- 

             Kuřecí maso 

150g    Smažený kuřecí řízek,vařený brambor,                                                                        139,- 

150g    Kuřecí steak s nivou,krokety,                                                                                         189,- 

150g    Kuřecí prsa s listovým špenátem,opečené brambory,                                               179,- 

               



 

 

 

              Ryby  

150g    Obalované filety z tresky,vařený brambor,                                                                  129,- 

200g    Pečený pstruh na másle s česnekem,krokety,                                                             219,- 

200g    Pečený pstruh na másle s praženými mandlovými lupínky, 

             vařený brambor,                                                                                                               229,- 

200g    Candát s grilovanými jablky a karotkou,(máslo,med,rozmarýn), 

             vařený brambor,                                                                                                               279,- 

               Bezmasá jídla 

             Opečené knedlíky s vejcem,kyselá okurka,                                                                    69,- 

2 ks      Sázená vejce,opečený brambor,                                                                                       85,- 

120g     Smažený květák,opečený brambor,                                                                                95,- 

120g     Smažený sýr,vařený brambor,tatarská omáčka,                                                           99,- 

              Špagety s máslem a bylinkamy (citronová šťáva,parmezán)                                      89,- 

              Špagety Arabiata (drcená rajčata,česnek,bazalka,chilli,olivový olej, 

               parmezán)                                                                                                                           89,- 

                           Dětská jídla 

1 ks      Kynutý ovocný knedlík s tvarohem,máslem a šlehačkou                                             39,- 

50g      Svíčková na smetaně,houskový knedlík (2 ks)                                                                59,- 

70g      Opečený liberecký párek s kari,hranolky,kečup,                                                            69,- 

75g      Smažený vepřový řízek,vařený brambor,kečup,                                                             69,- 

                             Saláty 

             Listový salát s italským dresingem                                                                                    42,- 

120g    Salát z bílého nebo červeného zelí                                                                                    42,- 

120g    Šopský salát (paprika,rajče,okurka,balkánský sýr)                                                          59,- 

              



 

 

                 Sezóní saláty  

150g     Kuřecí salát – restované kuřecí nudličky na ledovém salátu s rajčaty a okurkou, 

              Jogurtový dresing s bylinkami a delikatesní papričky Jalapeňos  

               plněné čedarem,                                                                                                                143,- 

              Capresse salát – mozarella s rajčaty,olivový olej,bazalka,toast,                                 103,- 

 

                 Studené předkrmy 

            Chléb se škvarkovým sádlem,cibule,kyselá okurka,                                                      35,- 

            Tresčí játra s cibulí,chléb,                                                                                                   89,- 

            Salám s cibulí, chléb,                                                                                                           89,- 

300g   Obložená mísa pro 2 osoby: šunka,salám,šunkový salám,uzený sýr,eidam, 

            primátor,vejce,máslo,zelenina,chléb,                                                                             269,- 

            Nakládané matesy,toustový chléb,                                                                                     35,- 

                   Teplé předkrmy 

      Míchaná vejce,máslo,chléb,                                                                                                   45,- 

          Opečený liberecký párek,hořčice,chléb,                                                                              49,- 

          Vaječná omeleta se šunkou,kyselá okurka,chléb,                                                              56,- 

          Vaječná omeleta se žampiony,kyselá okurka,chléb,                                                         56,- 

                                     Polévky 

          Hovézí bujon s vejcem                                                                                                            23,- 

          Hovězí vývar s masem,zeleninou a nudlemi                                                                       29,- 

                                            Další výběr polévek dle dení nabídky 

 

 

 

 

 



 

 

                      Přílohy 

200g   Vařené prambory s máslem                                                                                                   35,- 

200g   Opečené brambory                                                                                                                  35,- 

200g    Krokety                                                                                                                                      35,- 

200g    Hranolky                                                                                                                                    35,- 

160g    Houskový knedlík ( 4 ks)                                                                                                         35,- 

120g    Kysané zelí                                                                                                                                 19,- 

  50g    Zeleninová obloha                                                                                                                    19,- 

             Chléb ( 2 ks )                                                                                                                                6,- 

  20g    Hořčice                                                                                                                                         4,- 

  15g    Kečup                                                                                                                                          10,- 

  15g   Tatarská omáčka                                                                                                                       15,- 

                     Sladká jídla 

  3 ks   Kynuté ovocné knedlíky s máslem,tvarohem a šlehačkou                                                75,- 

            Jablečný závin sypaný moučkovým cukrem                                                                         35,- 

            Jablečný závin se šlehačkou                                                                                                    45,- 

            Jablečný závin se zmrzlinou                                                                                                     45,- 

            Jablečný závin se zmrzlinou šlehačkou                                                                                  55,- 

            Jablečný závin s horkou vanilkovou polevou a čoko-topingem                                        55,- 

  2ks    Palačinky s tvarohem a jahodovou polevou,zdobeno praženými  

            Mandlovými lupínky a šlehačkou                                                                                           75,- 

  2ks    Palačinky s vanilkovou zmrzlinou,přelité horkými borůvkami, 

            zdobeno šlehačkou                                                                                                                  75,- 

                       Zmrzlinové poháry 

            Zmrzlina – 3 kopečky                                                                                                               35,- 

            Zmrzlina s ovocem                                                                                                                   45,- 

            Zmrzlina se šlehačkou                                                                                                             45,- 

            Zmrzlina s ovocem a se šlehačkou                                                                                        55,- 


