
 

 

 

 

 

 

Polévky  

Hovězí vývar z oháňky s nudlemi a kořenovou zeleninou 0,3l                                                 72 CZK 

Kulajda se zastřeným vejcem 0,3l                                      75 CZK 

Polévka dle denní nabídky 0,3l 

 

Předkrmy  

140g Hovězí tatarák podávaný na smažené brambore, zdobený mungo klíčky a chilli vlákny                             179 CZK 

100g Grilované krevety na česneku, chilli a petrželi podávané s bylinkovou bagetkou                              199 CZK 

180g Pečený chilli bůček podávaný s hrubozrnnou hořčicí, okurkami, salátkem a řemeslným pečivem                  169 CZK 

100g Carpaccio z červené řepy s kozím sýrem, rukolou a vlašskými ořechy                                                           139 CZK 

100g Náš nakládaný hermelín podávaný s beraními rohy, cibulí a čerstvým pečivem                                             129 CZK 

300g Smažené bramborové lupínky podávané s česnekovým a BBQ dresingem                                                  149 CZK 

100g Hovězí tatarák podávaný s topinkami (6ks) a česnekem (namíchaný)                                                           199 CZK 

150g Steakové hranolky do kornoutu (kečup/tatarka)                                                  119 CZK 

 

Hlavna jídla  

150g Hovězí svíčková s karlovarským a houskovým knedlíkem podávaná s brusinkami citrónem a šlehačkou    219 CZK 

150g Moravský vrabec se zelím, smaženou cibulí a bramborovým knedlíkem                                                        199 CZK 

300g Konfitované kachní stehno se zelím podávané s variací knedlíků                                                                279 CZK  

600g Masitá vepřová žebra podávaná s hořčicí, křenem a řemeslným pečivem                                                 289 CZK 

12Ks  Kuřecí křídla v sezamu, marinovaná v BBQ omáčce, s česnekovou omáčkou, bagetkou a salátkem            229 CZK 

150g Hovězí líčka na červeném víně podávané s bramborovou kaší a kořenovou zeleninou                                 249 CZK 

150g Smažený telecí řízek podávaný se šťouchanými brambory, jarní cibulkou a citrónem                                 309 CZK 

150g Smažená gouda se steakovými hranolky, tatarská omáčka                                                                            219 CZK 

 



 

Jídla z grilu  

180g Hovězí burger se slaninou, cheddarem, vajíčkem, okurkou, rajčetem a americkým dresingem, podávaný se 

steakovými hranolky, tatarskou omáčkou a salátkem                                                                                              269 CZK 

250g Hovězí Steak ,,BAL TIP´´ podávaný s rozmarýnovými brambory grenaille a pepřovou omáčkou               339 CZK 

250g Vepřový steak s krkovice podávaný s gratinovanými brambory a demi-glace omáčkou                            249 CZK 

250g Vepřová panenka ve slanině podávaná s tymiánovými brambory grenaille a omáčkou z pečeného česneku                                

,                                                                                                                                                                                 269 CZK 

200g Kuřecí steak (Sous-vide) se šťouchanými brambory, jarní cibulkou a bylinkovým máslem                        229 CZK 

220g Filírované kachní prsíčko se švestkovou omáčkou a karamelizovanou karotkou               279 CZK 

200g Grilovaný losos podávaný se žampiony, pórkem na teriyaky omáčce, wasabi bramborová kaše                309 CZK 

 

Těstoviny  

120g  Tagliatelle s hovězím masem, cherry rajčaty, parmezánem a rukolou                 229 CZK 

300g Špagety Aglio-olio e peperoncino s česnekem, čerstvým chilli a parmezánem                              199 CZK 

300g Tagliatelle s hřibkovo-smetanovou omáčkou, petrželí a parmezánem                219 CZK 

300g Veganské tagliatelle s grilovanou cuketou, lilkem a cherry rajčaty                                                             209 CZK 

 

Saláty  

300g Salát s čerstvým ovčím sýrem, avokádem, červenou cibulí a medovo-hořčičným dresingem                239 CZK 

300g Caesar salát s kuřecím masem, anglickou slaninou, krutony a parmezánem                   219 CZK 

 

Dezerty                                                                                       Přílohy  75 CZK 

Jablečný štrůdl s vanilkovým topinkem      89 CZK                             Steakové hranolky             

Tiramisu             109 CZK                             Bramborová kaše  

Čokoládový chessecake                          139 CZK                             Šťouchané brambory 

 

Omáčky 45 CZK 

Česneková omáčka      Tatarská omáčka        Pepřová omáčka             

Houbová omáčka          BBQ omáčka  


