
 
 

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

30. červen 2022 

Vývar z pečených hovězích kostí            
s masem, nudlemi a kořenovou zeleninou 

52,- 

Francouzské brambory                 
s lišovským uzeným bokem, zapečené smetanou a vejci    
s kyselou znojemskou okurkou  

148,- 

Masové kuličky z mysletínského hovězího krku 
s omáčkou ze zeleného pepře    
s pečenou jasmínovou rýží 

152,- 

Smažené čerstvé žampiony           
s vařenými petrželovými bramborami   
s domácí tatarskou omáčkou     

148,- 

Kung pao z kuřecích prsních řízků               
s čerstvou zeleninou a praženými arašídy  
s pečenou jasmínovou rýží  

            158,-      
148marinovaná 
kuřecí prsa 
sous vide 
s jemnou vinnou 
omáčkou 
z dijonské hořčice 
s pečenou 
jasmínovou rýží 
     

V rozmarýnu 
marinovaná 
kuřecí prsa 
sous vide 
s jemnou vinnou 
omáčkou 
z dijonské hořčice 
s pečenou 
jasmínovou rýží 
   

Specialita dne: 

Filírovaný mysletínský hovězí flank steak    
na trhaných listových salátech s hořčičným domácím dresinkem   
s rajčaty, fazolkami a rozpečenými toasty  

196,- 

Domácí limonáda k obědu 

Domácí limetková limonáda  
s listem čerstvé máty  
     

45,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

1. červenec 2022 

Jihočeská bramboračka     
s kapustou a lesními houbami  

52,- 

Segedínský guláš                   
z libové vepřové plece  
s domácími karlovarskými knedlíky  

148,- 

Tyrolské gröstle                  
rozpečená slanina s opečenými bramborami  
se sázeným vejcem a vídeňskou cibulkou  

148,- 

Krůtí roláda      
plněná lišovskou domácí slaninou a sušenými rajčaty  
se zeleninovým bulgurem 

152,- 

Terina z čerstvého pečeného pstruha         
na salátu dubáček s hráškem a domácím jogurtovým dresinkem    
s rozpečenými toasty   

            162,- 
marinovaná 
kuřecí prsa 
sous vide 
s jemnou 
vinnou 
omáčkou 
z dijonské 
hořčice 
s pečenou 
jasmínovou 
rýží 
     

V 

rozmarýnu 
marinovaná 
kuřecí prsa 
sous vide 
s jemnou 
vinnou 
omáčkou 
z dijonské 
hořčice 
s pečenou 
jasmínovou 
rýží 
   

Specialita dne: 

Obrácený řízek z vepřové pečeně             
se šlehanou máslovou bramborovou kaší  
s okurkovým salátem  

178,- 

Domácí limonáda k obědu 

Domácí limetková limonáda  
s listem čerstvé máty  
     

45,- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

 2. – 3. červenec 2022 

 

 

 

Domácí Tiramisu      
s krémem z mascarpone   

128,- 

Hausgemachte Tiramisu mit Mascarpone-Creme 

Burger naháč  
se sázeným vejcem   
s pečenými bramborami ve slupce a omáčkou demi glace  

248,- 

Naked Burger mit Spiegelei, 
mit in der Schale gerösteten Kartoffeln  
und Demi-Glace-Sauce 
 
. 
. 
 
Čtvrtka grilovaného kuřátka      
s domácí mandlovou nádivkou  
s pečenými bramborami s čerstvým libečkem 

            238,-
novou rýží 
   

Gegrillte Hühnerviertel mit Mandelfüllung und gebratenen 
Kartoffeln mit frischem Liebstöckel 

  

 

 

 

 

 

 


