
80g 

 

Nářez z parmské šunky s rukolu a medovým dresingem, 

opečená bageta (A:1,10) 

 

149,- 

80g 
Paštika z husích jater s cibulovou marmeládou  

na opečené bagetě (A:1) 
92,- 

0,25l 
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi (A:1,3,7,9) 62,- 

0,25l Studená zeleninová polévka se zakysanou smetanou (A:1) 65,- 

200g 

 

Rump steak (Argentina) s hříbkovým krémem,  

             zeleninové hranolky (A: 1,3) 
425,- 

200g 
Vepřový T-bone steak s hořčičnou omáčkou a zelenými 

fazolkami  (A:7,9) 
315,- 

200g 
Pečené králičí stehno na zelenině,  

pečené brambory s tvarohovým žervé,  

cibulkou a petrželí  (A:1,10) 

279,- 



200g 
Grilovaný čerstvý pstruh v papilotě s citrusy na směsi 

listových salátů s pečenou bagetkou  (A:1,4,7) 

(doplatek za každých dalších 10g– 10,-Kč)    

315,- 

200g 
Pomalu tažený vepřový bok s našimi opečenými 

bramborovými noky a kysaným zelím (A:3) 
250,- 

200g Kuřecí prsa s pečenou dýní (A:7) 190,- 

200g Filírované kachní prso,  palačinka s grilovanou zeleninou 

a omáčkou z lesního ovoce  (A:1,7) 
285,- 

200g Beskydský závitek se slaninou a vejcem,  

celerové pyré (A:1,3,9) 
255,- 

 

200g 
Vepřová panenka v bylinkách, smetanové kapustičky 

s česnekem (A:7) 

 

265,- 

 

250g Steak z vepřové krkovice s vejcem a slaninou (A:3) 

 

225,- 

200g Vepřová líčka pečená na černém pivu Bernard,  

bramborová kaše s jarní cibulkou  (A:1,7) 
259,- 



  

200g Palačinka s grilovanou zeleninou a čedarovou omáčkou 

(A:1,7) 
159,- 

1 ks 
(300g) 

Bavorský kynutý borůvkový knedlík s vanilkovým 

krémem (A:1,7,3) 

 

149,- 

250g Salát Caesar s pečenou slaninou, kousky kuřecích prsou, 

sypaný sýrem Gran moravia, opečená bageta (A:1a,4,7,10) 
249,- 

250g Řecký zeleninový salát se sýrem Feta (A:1a,7) 165,- 

   



 
 

 

 

 

 

120g Grilovaná kovářova klobása , hořčice, pečivo (A:1a,b,10) 89,- 

120g Selské prkénko (vepřový buček, klobása, sýr, pečivo) 

(A:1a,b,10) 
135,- 

150g Vepřové řízečky, domácí chléb, okurka(A:1a,b,3,6) 140,- 

1 por Palačinka s vanilkovou zmrzlinou a lesním ovocem                        
(A: 1a,10) 

79,- 

1 por Makový puding s lesním ovocem a ořechy (A: 1a,3,7) 85,- 

3 kop Zmrzlina (dle aktuální nabídky) (A: 7) 48,- 

1 por Zmrzlinový pohár se sezónním ovocem a šlehačkou (A:7) 79,- 



 

 

200g Bramborové pyré (A:7) 45,- 

200g Šťouchané brambory  45,- 

200g Zeleninové hranolky 55,- 

200g Hranolky grispers tvar V 48,- 

200g Fazolové lusky se slaninou  48,- 

1 por Omáčky přílohové: pepřová, hříbková (A:7) 45,- 

50g  Tatarská omáčka vlastní výroby (A: 3,7,10) 33,- 

50g Kečup 25,- 

2ks Náš chléb (A: 1a,3,6) 28,- 


