
 
 

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

23. květen 2022 

Jihočeská kulajda   
s houbami, bramborami, vejcem a čerstvým koprem  

52,- 

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

148,- 

Segedínský guláš     
z libové vepřové plece  
s domácími karlovarskými knedlíky  
 

142,- 

Italské krémové houbové rizoto     
z Arborio rýže ze směsi restovaných hub a čerstvých bylinek 
s plátky parmazánu Grana Padano  

152,- 

Kuřecí stehno pečené               
v kokosovém mléce a zázvoru 
s pečenou jasmínovou rýží 

152,- 
 

Specialita dne: 

Steak z mysletínského hovězího ořechu          
s gratinovanými bramborami  
a silnou omáčkou demi glace    

176,- 

Domácí limonáda k obědu 

Domácí zázvorová limonáda 
s listem čerstvé máty     

45,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

24. květen 2022 

Silný hovězí vývar      
s palačinkovou roládou a kořenovou zeleninou Julienne  

48,- 

Zapečené palačinky     
smetanovým tvarohem a vejci 
s domácí karamelovou omáčkou  

128,- 

Plněný paprikový lusk hovězím předním 
s omáčkou z drcených rajčat  
s pečenou jasmínovou rýží 

148,- 

Bramborové noky     
se sušenými rajčaty, restovanou lišovskou slaninou, rukolou  
s plátky parmazánu Grana Padano 

148,- 

Vepřová kotleta pečená v sýrovém těstíčku       
podávaná na trhaných listových salátech s ředkvičkami 
s domácím vinaigrette dresinkem  
 

158,- 
 

Specialita dne: 

Roláda z kuřecích prsních řízků         
plněná špenátem a tofu sýrem  
se zeleninovým kuskusem 

162,- 

Domácí limonáda k obědu 

Domácí zázvorová limonáda 
s listem čerstvé máty  
     

45,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

25. květen 2022 

Dršťková polévka    
z čerstvé hlívy ústřičné s petrželkou    

52,- 

Cmunda po kaplicku    
s uzenou lišovskou krkovicí 
se špekovým zelím a dozlatova smaženou cibulkou  

148,- 

Krémová omáčka z čerstvého kopru     
s vařeným hovězím krkem   
s domácími houskovými knedlíky  

148,- 

Salát Nicoise     
s tuňákem, vařenými bramborami a vejcem  
s fazolkami, čerstvými rajčaty a černými olivami   

152,- 

Spaghetti Carbonara        
s uzenou slaninou a vejcem  
se sýrem Gran Moravia  

142,- 
 

Specialita dne: 

Caesar burger      
s grilovaným kuřecím prsem, čerstvou zeleninou   
s bramborovými domácími chipsy a zauzenou majonézou  

178,- 

Domácí limonáda k obědu 

Domácí zázvorová limonáda 
s listem čerstvé máty     

45,- 

 


