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Specilality šéf kuchaře

* Kousky kuřecího masa s čerstvou mrkví a paprikou, sladko-kyselá omáčka

 Kuřecí maso s omáčkou sweet and sour (bez lepeku) Ks150g 70 Kč

* Přírodní kapsa z kuřecího prsa plněná tyrolskou šunkou, sýrem Provolone Dolce a čerstvou bazalkou

 Kuřecí kapsa se sušenou šunkou, sýrem a bazalkou Ks150g 100 Kč

* Přírodní závitek z kuřecího prsa zabalený v pancette plněný bylinkovým kozím sýrem, přelitý omáčkou

 Kuřecí závitek s pancettou a bylinkovým sýrem Ks150g 130 Kč

* Kuřecí prso s hříbky na červeném víně s omačkou demi-glace, listovou petrželí a čerstvým tymiánem

 Kuřecí prsa na červeném víně (bez lepeku) Ks200g 250 Kč

* Roláda z vykoštěného krůtího stehna s nádivkou z čerstvé šalvěje

 Pečená krůtí roláda se šalvějí (bez lepku) Ks250g 110 Kč

* Krůtí prsa pečená s rozmarýnem a pomerančovou kůrou, višňová omáčka s batátovým pyré

 Krůtí prsa s višňovou omáčkou a batátovým pyré (bez lepku) Ks200g 190 Kč

* Roládka z krůtích prsíček na řezu s barevným čerstvým chřestem, telicí demi-glace a snítkou rozmarýnu

 Krůtí závitky s chřestem (bez lepku) Ks200g 210 Kč

* Pečené kachní prsíčko ochucené solí a kmínem

 Pečené kachní prso (bez lepku) Ks200g 130 Kč

* Pečené kachní prso s batátovým pyré, černorybízovým coulis a bruselskou kapustou

 Pečené kachní prso s batátovým pyré (bez lepku) Ks150g 130 Kč

* Kachní prsíčko pečené na čerstvých pomerančích s mandlovou krustou

 Kachní prso na pomerančích s mandlemi (bez lepku) Ks200g 150 Kč

* Grilovaná kachní prsa s pastinákovo -jablečným pyré a portským demi-glace

 Grilovaná kachní prsa s pastinákovo-jablečným pyré (bez lepku) Ks200g 180 Kč

* Husí prso pomalu pečené v sádle ochucené solí a kmínem

 Konfitované husí prso (bez lepku) Ks350g 230 Kč

* Klasický přírodní řízek z vepřové kotlety s čerstvými žampiony a jemnou máslovou omáčkou

 Přírodní vepřový řízek na žampionech (bez lepku) Ks150g 70 Kč

* Přírodní medailonky z vepřové panenky smažené v pivním těstíčku s rozinkami

 Vepřové medailónky v pivním kabátku Ks150g 70 Kč

* Plátek z pečené vepřové kotlety marinovaný v černém pivě a medu

 Vepřová pečínka v medové krustě (bez lepku) Ks150g 70 Kč

* Přírodní medailonky z vepřové panenky s krustou z barevného pepře a jemnou máslovou omáčkou

 Vepřové medailónky na barevném pepři Ks150g 80 Kč

* Klasické přírodní medailonky z vepřové panenky s čerstvými žampiony a jemnou máslovou omáčkou

 Vepřové medailónky na žampionech (bez lepku) Ks150g 90 Kč

* Přírodní medailonky z vepřové panenky s jemnou máslovou pepřovou omáčkou

 Panenská svíčková s pepřovou omáčkou Ks150g 90 Kč

* Přírodní medailonky z vepřové panenky s restovanými fazolovými lusky a slaninou

 Vepřová panenka s opečenými fazolkami a slaninou Ks200g 120 Kč

* Steak z krkovice s houbou portobello a karamelizovanou karotkou s čerstvým pomerančem

 Vepřový steak s mrkví na pomerančích, portobello (bez lepku) Ks200g 180 Kč

* Vepřový filet ozdobený bylinkovou krustou

 Vepřová panenka s bylinkovou krustou Ks250g 190 Kč

* Klasický tmavý guláš na cibulovém základu z dušené hovězí kližky

 Vídeňský guláš Ks150g 80 Kč

* Dušený plátek hovězího masa protkaný slaninou a na řezu natvrdo s uvařeným vejcem

 Štěpánská hovězí pečeně Ks120g 80 Kč

* Hovězí líčka dušená na kořenové zelenině s oříškovým máslem a černým pivem

 Hovězí líčka na pivě (bez lepku) Ks150g 100 Kč

* Domácí svíčková na smetaně zdobená citronovým terčem s ušlehanou šlehačkou a brusinkou

 Hovězí svíčková na smetaně (dětská porce) Ks100g 90 Kč

* Domácí svíčková na smetaně zdobená citronovým terčem s ušlehanou šlehačkou a brusinkou

 Hovězí svíčková na smetaně Ks150g 120 Kč

* Smažený řízek z telecí kýty o tloušce 3 ml doplněný řezem čerstvého citrónu

 Vídeňský řízek Ks120g 130 Kč

* Telecí líčka dušená na kořenové zelenině s oříškovým máslem, červeným vínem a čerstvými žampiony

 Telecí líčka se žampiony Ks150g 180 Kč
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* Telecí svíčková v bramborovém županu ve špenátovém lůžku se zeleninou Brunoise

 Telecí panenka se špenátem (bez lepku) Ks170g 330 Kč

* Ragú ze srnčího masa na zeleninovém základě s omáčkou z červeného vína

 Srnčí ragú na červeném víně Ks150g 130 Kč

* Ragú z jelenní kýty na zeleninovém základě s omáčkou z červeného vína

 Jelení ragú na červeném víně Ks150g 130 Kč

* Pečený filet z čerstvého lososa marinovaného ve šťávě z čerstvých pomerančů

 Losos pečený na pomerančích (bez lepku) Ks150g 140 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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