
 
 

Pro rezervaci volejte +420 381 601 630 
Obsah alergenů v našich pokrmech sdělí hostům na vyžádání obsluhující personál 

14. června 2021 

Jihočeská bramboračka  
s lesními houbami a čerstvou kapustou 
     

45,- 

Domácí bramborové knedlíky 
plněné uzeným lišovským bokem 
s kysaným zelím a smaženou vídeňskou cibulkou 

128,- 

V bylinkové strouhance smažený sýr gouda 
s petrželkovými bramborami 
s domácí tatarskou omáčkou 
     

136,- 

Kuřecí prso sous vide 
na těstovinovém salátu s čerstvou zeleninou 
s polníčkem, ředkvičkami a pečenou cizrnou 

136,- 

Smetanové rizoto z Arborio rýže 
s houbovým ragů, čerstvou rukolou  
s plátky sýru Grana Padano 
   

146,- 

Specialita dne: 

Roastbeef pečený na medium 
se šlehanou máslovou bramborovou kaší 
se silnou hovězí demi glacé omáčkou 
s domácím dresinkem z hrubozrnné hořčice   

187- 

Domácí limonáda k obědu 

Domácí zázvorová limonáda 
s listem čerstvé máty 
     

28,- 

 



 
 

Pro rezervaci volejte +420 381 601 630 
Obsah alergenů v našich pokrmech sdělí hostům na vyžádání obsluhující personál 

15. června 2021 

Minestrone polévka z čerstvé zeleniny 
s bazalkovým pestem a parmazánem 
 

45,- 

Výpečky z vepřové libové plece 
se špekovým zelím 
s domácími bramborovými knedlíky a smaženou cibulkou 
     

128,- 

Bucatini Carbonara 
s restovaným uzeným lišovským bokem  
s drceným sýrem Gran moravia 
  

136,- 

Grilované kuřecí prso na čerstvém tymiánu 
s okurkovými tzatziki 
s rozpečeným pita chlebem 

136,- 

Španělský ptáček  
z mysletínské hovězí květové špičky 
s pečenou jasmínovou rýží 
 

            146,- 

Specialita dne: 

Lasagne z čerstvých jahod 
se šlehaným tvarohem 
a s čerstvou mátou 

108,- 

Domácí limonáda k obědu 

Domácí zázvorová limonáda 
s listem čerstvé máty 
     

28,- 

 



 
 

Pro rezervaci volejte +420 381 601 630 
Obsah alergenů v našich pokrmech sdělí hostům na vyžádání obsluhující personál 

16. června 2021 

Silný hovězí vývar z pečených kostí 
s domácími játrovými knedlíčky 
s kořenovou zeleninou Julianne a čerstvou petrželkou 

45,- 

Vaječná omeleta s restovanou lišovskou šunkou 
s hlívou ústřičnou 
s vařeným petrželkovým bramborem a salátkem z polníčku 

128,- 

Holandský řízek se sýrem gouda 
s máslovou bramborovou kaší 
s kyselou znojemskou okurkou 

128,- 

Kuřecí stehno pečené na divokém koření 
s pečenou jasmínovou rýží 

136,- 

Mysletínský sekaný hovězí steak 
se sázeným vejcem 
na trhaných listových salátech s medovo – hořčičným dresinkem 
 

156,- 

Specialita dne: 

Salát z červené čočky s čerstvou zeleninou a rukolou 
s bylinkovým vinaigrette dresinkem 
s dlouze pošírovaným vejcem a sýrem Feta 

136,- 

Domácí limonáda k obědu 

Domácí zázvorová limonáda 
s listem čerstvé máty 
     

28,- 

 


