Pokrmy k pivu a vínu

Grilované krevety (neloupané) na česnekovém oleji s grilovanou
zeleninou

159 Kč

Grilovaný hermelín s bylinkami , podávaný na listovém salátku s
bylinkovým dresinkem

120 Kč

Topinka pečená na sucho s trhaným vepřovým masam a tomatovou
salsou

120 Kč

100g Pražené kešu oříšky
1kg

90 Kč

Na objednávku 60 minut.Smažené kuřecí řízečky citron , kyselá okurka,
599 Kč
pečivo

Polévky

0,33l

Cibulačka s bílým vínem italskou pancettou, smetanou a opečenými
krutony

65 Kč

Kuřecí prsa

Kuřecí medailonky „SALTIMBOCCA“ zabalené v Parmské sušené šunce
se šalvějí, podávané na grilované zelenině
Kuřecí prsa na grilu s bylinkovým máslem podávaná s restovanými
200g
zelenými fazolkami a slaninou, česnekem a provensálskými bylinkami
Kuřecí prsa na omáčce z lesních hub zjemněné smetanou podávané na
200g
grilované zelenině
Kuřecí restované nudličky se středomořskou zeleninou bazalkovým
150g
pestem a opékanými bramborami
200g

209 Kč
199 Kč
199 Kč
179 Kč

Vepřová panenka

Vepřová panenka grilovaná vcelku,gratinovaná s bylinkovo- parmazánovou
259 Kč
krustou podávaná na grilované zelenině
Vepřová panenka na grilu s bylinkovým máslem podávaná s restovanými
200g
259 Kč
zelenými fazolkami cibulkou a slaninou
Vepřová panenka na omáče z lesních hub se smetanou podávaná
200g
259 Kč
s grilovanou zeleninou
200g

200g

Vepřová panenka na grilu podávaná na cibulovo-pepřové demi glace ,
zjeměná smetanou , grilovaná zelenina

259 Kč

Steakové hovězí maso
Argentínská roštěná

Steak kořeněný mořskou solí, hrubým pepřem rozmarýnem a šalvějí
399 Kč
podávaný na grilované s česnekovým dipem ze zakysané smetany
Steak na grilu podávaný na omáčce z lesních hub zjemněnou smetanou s
250g
399 Kč
grilovanou zeleninou
Steak na bylinkovém másle podávaný s restovanými zelenými fazolkami,
250g
399 Kč
italskou pancettou s česnekem a provensálskými bylinkami
250g

250g Steak na grilu podávaná na cibulovo-pepřové demi glace , zjeměná
smetanou , grilovaná zelenina

399 Kč

200g Tatarský hovězí biftek

269 Kč

Ryby a mořské plody

Filet z lososa norského na grilu s bylinkovým máslem podávaný na
grilované zelenině
Filet z lososa norského s mušlemi svatého Jakuba (hřebenatky),
200g
podávaný na šafránovo-citronové omáčce grilovanou zeleninou
Saltimbocca z mořského vlka s parmskou sušenou šunkou a šavějí
200g
podávaný na grilované zelenině
200g

200g Filet z mořského vlka na grilu s mořskou solí , citrusovou gremulatou
podávaný na grilované zelenině

269 Kč
299 Kč
269 Kč
269 Kč

Dětské pokrmy

Spaghetti s tomatovou omáčkou , strouhaný parmezán

109 Kč

Špagety

Spaghetti Carbonara (Italská panceta, žloutek, strouhaný parmezán)

159 Kč

Spaghetti"AGLIO OLIO" E PEPERONCINO s česnekem chilli
papričkami, pancetou a strouhaným parmezánem

159 Kč

Zeleninové saláty

Restované kuřecí nudličky na grilu podávané na zeleninovém salátku s
bylinkovým dresinkem

199 Kč

Filet z lososa norského na grilu podávaný na zeleninovém salátku s
bylinkovým dresinkem

269 Kč

Restované nudličky z vepřové panenky na grilu podávaná na
zeleninovém salátku s bylinkovým dresinkem

229 Kč

Zeleninový salát s bylinkovým dresinkem a opečenými krutony

149 Kč

Dezerty

Lesní plody se zmrzlinou a šlehačkou

85 Kč

Palčinka s lesním ovocem, šlehačkou a zmrzlinou

85 Kč

Čokoládový fondant s ovocem a šlehačkou

85 Kč

Přílohy

150g Smažené hranolky

45 Kč

150g Opečené brambory na grilu s Italskou pancetou a cibulkou

45 Kč

200g Grilovaná zelenina

50 Kč

200g Zelené fazolové lusky s cibulkou, slaninou a česnekem

50 Kč

8 ks Topinky

50 Kč

Česnekový dresink

30 Kč

Plátky Francouzské bagetky

35 Kč

Tatarská omáčka

30 Kč

Kečup

20 Kč

