13. září 2021
Kuřecí krémová polévka

45,-

s muškátovým květem a máslovými krutóny

Bucatini s restovanými cherry rajčátky

136,-

s černými olivami a mozzarellou
s domácím bazalkovým pestem

Zprudka restované nudličky z kuřecích prsou

136,-

s čerstvou kořenovou zeleninou a čerstvými žampióny
s pečenou jasmínovou rýží

V silném vývaru vařený mysletínský hovězí krk

156,-

se smetanovou omáčkou z lesních hub
s domácími houskovými knedlíkami

Kuřecí stehno pečené se zelenými jablky

146,-

s domácí žemlovou nádivkou
s vařenými máslovými bramborami

Specialita dne:

Kuřecí prso sous vide

156-

na těstovinovém salátu s čerstvou zeleninou
s polníčkem, ředkvičkami a pečenou cizrnou
s domácím dresinkem z hrubozrnné hořčice
Domácí limonáda k obědu

Domácí zázvorová limonáda
s listem čerstvé máty

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

42,-

14. září 2021
Polévka z čerstvé kapusty

45,-

s restovaným lišovským uzeným bokem a čerstvou pažitkou

Ovarová plec a bok z mladého selátka

136,-

s čerstvým křenem, hořčicí a červenou cibulí
s ošatkou čerstvého kmínového chleba

V silném vývaru vařené hovězí žebro bez kosti

136,-

s fazolkami na kyselo
se šťouchanými bramborami s mladým pórkem

Farfalle s domácím pestem ze sušených rajčat a oliv

146,-

s restovanou cuketou a čerstvou rukolou
s filírovaným kuřecím prsem sous vide

Steak ze selečí krkovice na čerstvých bylinkách

156,-

s opečeným farmářským bramborem ve slupce
se smetanovo – vinnou omáčkou ze zeleného pepře

Specialita dne:

Trhané listové saláty s melounem Cantaloupe

187,-

s cherry rajčátky a dresinkem z bílého balzamikového octa
s domácí hovězí bresaolou
Domácí limonáda k obědu

Domácí zázvorová limonáda
s listem čerstvé máty

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

42,-

15. září 2021
Jihočeská kulajda s lesními houbami

45,-

s čerstvým koprem a dlouze pošírovaným vejcem

Čočka na kyselo

136,-

s vídeňským párkem a sázeným vejcem
s dozlatova smaženou cibulkou a kyselou okurkou

Domácí bramborové gnocchi

146,-

s restovanými kuřecími kousky
se smetanovým listovým špenátem a strouhaným grana padano

Originál karbanátek z vepřového boku a hovězího

136,-

se šlehanou bramborovou kaší
s kyselou znojemskou okurkou

Trhané listové saláty

156,-

s čerstvou zeleninou a ředkvičkami a balkánským sýrem
s dresinkem z čerstvého oregána

Specialita dne:

V silném vývaru vařený mysletínský telecí jazyk

146,-

s omáčkou mandlový křen
s domácími karlovarskými knedlíky
s domácím bazalkovým pestem
Domácí limonáda k obědu

Domácí zázvorová limonáda
s listem čerstvé máty

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

42,-

