
 

  Polední nabídku podáváme do 15:30 hod.
● Poctivá česnečka s olomouckým tvarůžkem a opečeným chlebem                                                        42,-
● Polévka dle denní nabídky – zeptejte se obsluhy                                                                                    42,-

        
        PO 22.5. Záhorácký vepřový závitek plněný slaninou a kysaným zelím, domácí bramborové nočky        147,-

         Grilovaný kuřecí stejk s dijonskou omáčkou, šťouchaný slaninový brambor                              155,-
                    Pečená sekaná z mletého masa, bramborová kaše, kyselá okurka                                                145,-

        ÚT 23.5.   Cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík / jasínová rýže                                                        147,-       
                        Kuřecí medailonky v bramboráku, zený salát s křenem a mrkví                                                152,-

           Špagety Carbonara se slaninou, česnekem, vejci a strouhaným parmazánem                          149,-

        ST 24.5. Marinovaná vepřová krkovice v BBQ omáčce se sázeným vecem a slaninovým chipsem,                         
                      opečený bylinkový brambor, studený česnekový dip                                                                       155,-

         Špikovaný hovězí plátek v koprové omáčce s vejcem natvrdo, houskový knedlík                         149,-
        Smažené žampiony, vařený brambor, domácí tatarská omáčka                                                    145,-

        ČT 25.5. Moravký vrabec pečený  z vepřového bůčku na česneku, bramborový knedlík, špenát               147,-
                      Grilovaný kuřecí stejk se sýrovým přelivem, jemné chřestové rizoto                                            155,-    
                     Tagliatelle s kousky vepřové panenky, cherry rajčátky, cuketou, čerstvou petrželkou a chilli,
                     strouhaný parmazán                                                                                                                       149,-         
                         
        PÁ 26.5. Cmunda po kaplicku s uzenou krkovičkou a červeným zelím, opečená cibulka                          149,-      
                     Burritos z mletého hovězího masa s červenými fazolemi a kukuřicí na rukolovém salátku
                     v gratinované pšeničné tortille čedarem                                                                                          155,-
        Hrachová kaše s opečenou pikantní klobásou a sázeným vejcem, kyselá okurka                          147,-        

    Stálá polední nabídka PONDĚLÍ 24.4. - PÁTEK 28.4.23

● Pomalu dušený jelení guláš sypaný čerstvým křenem, domácí bramboráčky                                 169,-       

● Tortilla plněná grilovaným uzeným tofu na ledovém salátu se zeleninou olivami a feta sýrem,
 jogurtovo – bylinkový dip                                                                                                                     145,-       

● ¼ Pečené kachny, variace houskového a bramborového knedlíku, červené brusinkové zelí        159,- 

● Hovězí burgr s čedarem, tomatem, nakládanými okurkami, cibulí a pečenou slaninou,                                
pikantní majonéza z dijonské hořčice a šalotky, domácí stejkové hranolky BBQ omáčka             169,-

● Smažený sýr, vařený brambor, domácí tatarská omáčka                                                                   145,-

● Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, smažená cibulka                              142,-

● Smažené kuřecí řízečky v bylinkové strouhance, bramborový salát, citrón          145,-

● Směs listových salátů a lístků čerstvého špenátu s rozpečeným hrmelínem,                
                  nudličkami čerstvé červené řepy a medovo – hořčičným dresinkem, opečený toust                      165,-

                      !!!!! Nevařte doma – vaříme dobře !!!!!
Přejeme Vám dobrou chuť



   

       
                                 Lunch menu up to 15:30

● Delicious garlic soup with blue cheese, bread croutons                                                      42,-
● Daily soup – ask the waiter       42,-

        
        MO 22.5. Pork roll filled with bacon and sauerkraut, homemade potato gnocchi                                  147,-
                    Grilled chicken steak with Dijon sauce, mashed bacon potato                                                     155,-

        Baked meatloaf from minced meat, mashed potatoes, pickled cucumber                                   145,-

        TU 23.5.Gypsy roast beef, bun dumpling / jasmine rice                                                                            147,-
          Chicken medallions in potato cake, ginger salad with horseradish and carrots                       152,-
          Spaghetti Carbonara with bacon, garlic, eggs and grated parmesan                                        149,-       

      WE 24.5. Marinated pork neck in BBQ sauce with fried egg and bacon chips, roasted herb potato,
                      cold garlic dip                                                                                                                                  155,-

          Spicy beef slice in dill sauce with hard-boiled egg, bread dumpling                                          149,-
          Fried mushrooms, boiled potato, homemade tartar sauce                                                          145,-

                                 
        TH 25.5. Moravian sparrow baked from pork belly on garlic, potato dumpling, spinach                    147,-        
                       Grilled chicken steak with cheese topping, delicate asparagus risotto                                     155,-
                      Tagliatelle with pieces of pork tenderloin, cherry tomatoes, zucchini, 
                      fresh parsley and chili, grated Parmesan cheese                                                                         149,-

        FR 26.5. Cmunda po kaplica with smoked neck and red cabbage, fried onion                                       149,-
            Ground beef burritos with red beans and corn on an arugula salad in a 

                        cheddar wheat tortilla gratin                                                                                                       155,-
            Pea porridge with toasted spicy sausage and fried egg, pickled cucumber                             147,-

           Permanent daily offer MON 22.5. - FRI  26.5.

● Slow-braised venison goulash sprinkled with fresh horseradish, homemade potato pancakes  169,-
●
● Gratinated tortilla with cheddar, grilled tofu and vegetables, yogurt - herb dip                         145,-

● ¼ Roast duck, variations of bread and potato dumplings, red cranberry cabbage                     159,-

● Beef burger with cheddar cheese, fried egg, pickled cucumbers, onion and roasted bacon, 
 spicy mayonnaise of Dijon mustard and shallots, homemade steak BBQ sauce                         169,-        

● Fried cheese , boiled potatoes, homemade tartar sauce                                                                  145,-        

● Filled potato dumplings with smoked meat, cabbage, fried onion      142,-

● Fried chicken schnitzels in herb crumb, potato salad, lemon             145,-

● Mixed lettuce leaves and fresh spinach leaves with toasted camembert, 
fresh beetroot and honey-mustard dressing, toast                                                                           165,-
        


