PŘEDKRMY
Starters
100g ROASTBEEF se salátkem z nakládané zeleniny (stříbrné cibulky, okurky, feferonky)
s křenovým dipem a opečeným chlebem

215 Kč

(1,3,7,9)

ROASTBEEF with salad of pickled vegetbales, horseradish dip, toasted bread

100g HOVĚZÍ TATARÁK (dle naší receptury - kyselá okurka, pasterizovaný žloutek, česnek)

245 Kč

s kapary, chlebové topinky (1,3,9,10)

BEEF TARTARE with capers, toasted bread

120g NAŠE PAŠTIKA Z KUŘECÍCH JATER s tymiánem a mandlemi,
brusinky, opečený toast

152 Kč

(1,3,7,8)

HOMEMADE LIVER PÂTÉ with almonds and cranberries

100g ROZPEČENÝ KOZÍ SÝR s tataráčkem z červené řepy a zakysané smetany,
rukola a rozpečená bagetka (1,3,7,8)

195 Kč

BAKED GOAT CHEESE with beetroot tartare, rocket salad and baguette

POLÉVKA
Soup
POLÉVKA DLE DENNÍ NABÍDKY
TODAY´S SOUP

75 Kč

SALÁTY
Salads

215 Kč

CAESAR SALÁT trhané listy římského salátu s grilovaným kuřecím prsem,
opečenou slaninou, hoblinkami parmezánu a ančovičkovým dresinkem

(1,3,4,7,9)

CAESAR SALAD ROMAINE LETTUCE, grilled chicken breast
roasted bacon, parmesan cheese, anchovy dressing

SALÁT S KOZÍM SÝREM baby špenát, trhané listové saláty, cherry rajčátka,
okurka, ředkvičky, vlašské ořechy a hořčično-medový dresink

235 Kč

(7,8,9)

SALAD WITH GOAT CHEESE, baby spinach, mixed leaf salad, cherry tomatoes,
cucumbers, radish, walnuts, honey - mustard dressing

229 Kč

SALÁT S VEPŘOVOU PANENKOU trhané listové saláty,
rukola, sušená rajčata, barevná paprika, okurka a bylinkové pesto

(7,8,9)

SALAD WITH PORK TENDERLOIN, mixed leaf salad, rocket salad, sun dried tomatoes,
cucumbers, bell peppers, basil pesto

MALÝ ŠOPSKÝ SALÁT (7)
Small Shopska salad

89 Kč

HLAVNÍ CHOD
Main course
200g BURGER Z HOVĚZÍHO CHUCK ROLL (JIŽNÍ AMERIKA)
s čedarem, slaninovým chutney, ledovým salátem, naší nakládanou okurkou,

259 Kč

rajčetem v naší sezamové bulce, zauzenou majonézou chipolte, hranolky (1,3,7,10)

BEEF BURGER (CHUCK ROLL) with cheddar cheese, bacon chutney,
tomatoes, gherkin, smoked chipolte mayonnaise and potato fries

200g BURGER S TRHANÝM VEPŘOVÝM MASEM
s coleslaw salátkem, polníčkem, jalapeňos v naší sezamové bulce,

219 Kč

křenovou majonézou, smažené cibulové kroužky (1,3,7,10)

BURGER WITH SHREDDED PORK MEAT with coleslaw salad,
mâche salad, jalapeño, horseradish mayonnaise and fried onion rings

200g STEAK Z HOVĚZÍHO RIB-EYE (BRAZÍLIE),
pečené brambory grenaille s parmezánem, demi - glace omáčka s liškami (1,7,9)

399 Kč

RIB – EYE STEAK baked grenaille potatoes with parmesan cheese,
demi-glace sauce with chanterelle

200g GRILOVANÁ VEPŘOVÁ PANENKA marinovaná v bylinkách
s hranolkami a smetanovo - pepřovou omáčkou (1,7,9)

265 Kč

GRILLED PORK TENDERLOIN with potato fries and creamy peppercorn sauce

300g VEPŘOVÁ KOTLETKA S KOSTÍ (TOMAHAWK STEAK),
restované fazolky s anglickou slaninou, chimichurri omáčkou

315 Kč
(1,7,9,12)

PORK CHOPS, roasted green beans with English bacon, chimichurri sauce

249 Kč

200g SOUS - VIDE SUPREME Z KUKUŘIČNÉHO KUŘÁTKA,
restovaná cuketa, cherry rajčátka a plátky brambor,
krémová omáčka z pečených paprik

(1,7,9,12)

BREAST OF CORN CHICKEN, roasted courgette, cherry tomatoes, potato slices,
creamy sauce with baked bell peppers

500g BBQ KUŘECÍ KŘÍDLA se zeleninovým crudité (řapíkatý celer, mrkev)
česnekovým dipem a rozpečenou bagetkou (1,3,7,9,12)

239 Kč

BBQ CHICKEN WINGS with vegetable crudité, garlic dip, toasted baguette

200g PEČENÝ FILET S CANDÁTA
konfitované brambory s koprovým podmáslím, mrkvová omáčka

FILET OF ZANDER, potatoes with dill and butermilk, carrot sauce

298 Kč
(1,7,9,12)

NAŠE KLASIKA
200g GULÁŠ Z HOVĚZÍ KLIŽKY s houskovým knedlíkem a čerstvou cibulkou (1,3,7,9)

199 Kč

BEEF GOULASH with white bread dumplings, red onion

239 Kč

200g HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ na smetaně s našim karlovarským knedlíkem,
brusinkovým terčem (1,3,7,9)

BRAISED BEEF SIRLOIN with root vegetables creamy sauce,
white bread dumplings and cranberries

259 Kč

300g KONFITOVANÉ KACHNÍ STEHNO s dušeným červeným zelím,
variací knedlíků a smaženou cibulkou (1,3,7,9)

CONFIT DUCK LEG with braised red cabbage, variation of dumplings

259 Kč

500gr POMALU PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA

MARINOVANÁ PŘES NOC VE SMĚSI KOŘENÍ A BYLINEK,
s hořčicí, křenem, zelným salátem s mrkví a kváskovým chlebem (1,3,7,9)

SLOW ROAST PORK RIBS MARINATED IN SPICE AND HERBS
with mustard, horseradish, cabbage salad with carrot and sourdough bread

299 Kč

1400gr PEČENÉ VEPŘOVÉ KOLENO
s hořčicí, křenem, zelným salátem s mrkví a kváskovým chlebem (1,3,7,9)

ROAST PORK KNUCKLE
with mustard, horseradish, cabbage salad with carrot and sourdough bread

199 Kč

200g SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK
máslová bramborová kaše, znojemská okurka (1,3,7,10)

FRIED CHICKEN BREAST with potato purée, gherkin

219 Kč

200g ŘÍZEČKY Z VEPŘOVÉ PANENKY,
šťouchané brambory s cibulkou, znojemská okurka, měsíček citronu (1,3,7,10)

FRIED PORK SCHINTZEL with mashed potatoes with onion, gherkin

120g SMAŽENÝ SÝR V TROJOBALU s hranolkami a naší tatarskou omáčkou

FRIED CHEESE with potato fries and tartar sauce

(1,3,7,9,10)

195 Kč

NĚCO K PIVU
Beer snacks
100g PEČENÉ BUŘTY NA PIVU, kváskový chléb (1,9)

89 Kč

ROASTED SAUSAGE with beer, bread
200g PEČENÉ BUŘTY NA PIVU, kváskový chléb (1,9)

159 Kč

ROASTED SAUSAGE with beer, bread

220g GRILOVANÉ CHILLI PÁREČKY zelný salátek s mrkví,
hořčice, křen, nakládaná cibulka, kváskový chléb (1,3,7,8)

179 Kč

GRILLED CHILLI MINI SAUSAGE
cabbage salad with carrot, mustard, horseradish, pickled onion, bread

100g NAKLÁDANÝ HERMELÍN s beraními rohy a feferonkou, kváskový chléb (1,7,9)

109 Kč

SPICY PICKLED CAMEMBERT CHEESE with chilli, bread

200g UTOPENCI s cibulí, feferonkou a beraními rohy, kváskový chléb (1,9,12)

119 Kč

PICKLED KNACKWURST with onion, chilli, vinegar and bread

100g TLAČENKA s cibulí a octovou zálivkou, kváskový chléb (1,9,12)

99 Kč

HEAD MEAT with onion and vinegar, bread

HRANOLKY s naší tatarkou nebo kečupem (3,7,9,10)

100g – 49 Kč
200g – 79 Kč

DEZERTY
Dessert
ČOKOLÁDOVÝ FONDANT s vanilkovou zmrzlinou a malinovým coulis (1,3,7)
CHOCOLATE FONDANT with vanilla ice cream and raspberry coulis

DORT DLE DENNÍ NABÍDKY (1,3,7)

119 Kč

