Polední nabídku podáváme do 15:30 hod.
● Poctivá česnečka s olomouckým tvarůžkem a opečeným chlebem
● Bramborová s houbami

35,39,-

Polední nabídka 4.7.2022
● Rozlítaný španělský ptáček z hovězího masa, houskový knedlík / jasmínová rýže

135,-

● Mix grill z kuřecích prsou a vepřové panenky s pepřovým přelivem,
opečený bylinkový brambor

145,-

● Krůtí ragů na smetaně, houskový knedlík / jasmínová rýže

139,-

● Kančí výpečky, variace houskového a bramborového knedlíku, špenát

142,-

● Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, smažená cibulka

125,-

● Pomalu dušená hovězí líčka na červeném víně a kořenové zelenině,
bramborovo – mrkvové pyré

149,-

● ¼ Pečené kachny, variace houskového a bramborového knedlíku, červené zelí

145,-

● Chilli burgr z hovězího masa s čedarem, uzenými jalapeňos, pečenou slaninou,
karamelizovanou cibulkou a pikantní majonézou, domácí stejkové hranolky, BBQ omáčka 149,● Smažené sýrové duo ( eidam, uzený sýr), vařený brambor, domácí tatarská omáčka

132,-

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

132,-

● Caesar salát s grilovaným kuřecím prsem a slaninou, krutonky z bílého pečiva, parmazán

145,-

Sladká tečka : Domácí jablečný koláč se šlehačkou a čerstvou mátou

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

39,- Kč

Lunch menu up to 15:30
● Delicious garlic soup with blue cheese, bread croutons
● Potato soup with mushrooms

35,39,-

Daily offer 4.7.2022
● Beef slice in natural sauce with egg, sausage and cucumber, bread dumpling / jasmine rice

135,-

● Mix grill of chicken breast and pork tenderloin with pepper dressing,
roasted herbed potato

145,-

● Turkey ragu on cream, bread dumpling / jasmine rice

139,-

● Roasted wild boar on garlic, variations of bun and potato dumpling

142,-

● Potato dumplings filled with smoked meat, cabbage, fried onion

125,-

● Roast duck, variations of bread and potato dumplings, red cabbage

145,-

● Slow-braised beef cheeks in red wine and root vegetables,
potato-carrot puree

149,-

● Beef chili burger with cheddar, smoked jalapenos, roasted bacon, caramelized onions and spicy
mayonnaise, homemade steak fries, BBQ sauce
149● Fried cheese duo (eidam, smoke cheese ), boiled potatoes, homemade tartar sauce

132,-

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

132,-

● Caesar salad with grilled chicken breast and bacon, white bread croutons, parmesan cheese 145,Sweet dot: Homemade plum pie with whipped cream and fresh mint 39,- Kč
!!!!! Do not cook at home - cook well !!!!!
We wish you a good taste
Sell gift vouchers to our inn

