Polední nabídku podáváme do 15:30 hod.
● Poctivá česnečka s olomouckým tvarůžkem a opečeným chlebem
● Polévka dle denní nabídky – zeptejte se obsluhy

30,30,-

PO12.11. Burgundská hovězí pečeně na červeném víně, houskový knedlík / jasmínová rýže
Čevabčiči z mletého masa, vařený brambor, hořčice, cibulka
Medailonky z vepřové panenky na ragů z lesních hub, opečený brambor

112,98,115,-

ÚT13.11. Mexická tortilla plněná kuřecím masem, zeleninou a fazolemi, zakysanka
Segedínský vepřový guláš SPECIÁL, houskový knedlík
Zapečené těstoviny s uzeným masem a vejci, kyselá okurka

115,112,98,-

ST14.11. Znojemská hovězí pečeně, houskový knedlík / jasmínová rýže
Domácí fokáča plněná filírovaným kuřecím prsem s marinovanou červenou
cibulkou a omáčkou z dijonské hořčice, opečené plátky brambor
Kapustový karbanátek s mletým masem, bramborová kaše, kyselá okurka

112,119,98,-

ČT15.11. Námořnické hovězí maso na červeném víně, houskový knedlík / jasmínová rýže
Vepřová játra na roštu, široké stejkové hranolky, domácí tatars ká omáčka
Drůbeží rizoto sypané strouhaným sýrem, kyselá okurka

112,112,98,-

PÁ16.11. Kuřecí medailonky v bramborákovém těstě, zelný salát s mrkví a křenem
Katův šleh z vepřového masa, zeleniny a feferonů, jasmínová rýže
Pečená vinná klobása, bramborová kaše, kyselá okurka

115,112,109,-

Stálá polední nabídka PONDĚLÍ 12.11. - PÁTEK 16.11.
● Pečená vepřová krkovice na rozmarýnu, bramborový knedlík, špenát

112,-

● Gratinovaný kuřecí stejk s mozzarellou a tomatem, opečené bramborové dukátky

119,-

● Smažený sýr, vařený brambor, domácí tatarská omáčka

112,-

● Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, smažená cibulka

98,-

● Smažené kuřecí řízečky v parmazánové strouhance, bramborový salát, citrón

112,-

● Variace listových salátů a zeleniny s grilovanými kuřecími medailonky v medu a sezamu

115,-

!!!!! Nevařte doma – vaříme dobře !!!!!
Přejeme Vám dobrou chuť
V prodeji dárkové poukazy do našeho hostince

Lunch menu up to 15:30
● Delicious garlic soup with blue cheese, bread croutons
● Daily soup – ask the waiter

30,30,-

MO12.11. Burgundy beef roast on red wine, bread dumplings / jasmine rice
Minced meat roll of minced meat, boiled potatoes, mustard, onion
Pork medallions on ragout from forest mushrooms, roasted potatoes

112,98,115,-

TU13.11. Mexican tortilla stuffed with chicken, vegetables and beans, sour cream
Segedin pork goulash SPECIAL, bread Dumplings
Baked pasta with smoked meat and eggs, gherkin

115,112,98,-

WE14.11. Beef roast in cucumber sauce, bread dumplings / jasmine rice
Home Focaccia stuffed with fillet chicken breast with marinated red
onion and Dijon mustard sauce, roasted potato slices
Cabbage meatburger with minced meat, potato mash, sour cucumber

112,119,98,-

TH15.11. Spicy beef noodles on red wine, bread dumplings / jasmine rice
Grilled pork liver, french fries, homemade tatars sauce
Chicken risotto sprinkled with grated cheese, sour cucumber

112,109,98,-

FR16.11. Chicken medallions in potato pancake, cabbage salad with carrots and horseradish
Spicy pork mixture with vegetables and peppers, jasmine rice
Roasted wine sausage, mashed potatoes, pickled cucumber

115,112,109,-

Permanent daily offer MON 12.11. - FRI 16.11.
● Roasted pork neck with rosemary, potato dumplings, spinach

112,-

● Gratinated chicken steak with mozzarella and tomato, baked potatoes

119,-

● Fried cheese, boiled potatoes, home-made Tartar sauce

112,-

● Filled potato dumplings with smoked meat and fried onion, cabbage

98,-

● Fried chicken schnitzels in parmesan crumb, potato salad, lemon

112,-

● Variation of lettuce salads and vegetables with chicken medaillons in honey and sesame

115,-

!!!!! Do not cook at home - cook well !!!!!
We wish you a good taste
Sell gift vouchers to our inn

