23. červen 2022
Krémová polévka ze žlutého hrachu

52,-

s restovanou mysletínskou hovězí klobásou

Mysletínské hovězí přední vařené

148,-

s jemnou omáčkou ze znojemských okurek
s pečenou basmati rýží

Stroganoff

148,-

z kuřecích prsních řízků s okurkou a čerstvými žampiony
s pečenou jasmínovou rýží

Míchaný salát z čerstvé zeleniny, rukoly

156,-

s grilovaným hermelínem
s rozpečenými toasty s olivovou tapenádou

Lasagne s boloňským mysletínským telecím ragú
zapečené bešamelem a sýrem Gran Moravia

168,148marinovaná
kuřecí prsa
sous vide
s jemnou vinnou
omáčkou
z dijonské hořčice
s pečenou
jasmínovou rýží

Specialita dne:

Špíz z jihočeských sýrů
s vařenými petrželovými bramborami
s domácí tatarskou omáčkou
Domácí limonáda k obědu

Domácí limetková limonáda
s listem čerstvé máty

V rozmarýnu
158,marinovaná
kuřecí prsa
sous vide
s jemnou vinnou
omáčkou 45,z dijonské hořčice
s pečenou
jasmínovou rýží

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

24. červen 2022
Krémová houbová polévka

52,-

se zakysanou smetanou

Plněný kapustový list

148,-

mysletínským hovězím masem
se šťouchanými bramborami s jarní cibulkou

Pikantní masová směs z vepřové pečeně,

148,-

čerstvé zeleniny a feferonek
s domácím bramborákem

Salát Nicoise

156,-

s tuňákem, fazolkami, vařenými bramborami a vejcem
s rozpečenými toasty s olivovou tapenádou

Kuřecí stehno pečené
na medu a čerstvém zázvoru
s máslovou polentovou kaší

Specialita dne:

Restované rýžové nudle
s kousky kuřecích prsou, cuketou, lilkem
a domácí ústřicovou omáčkou
Domácí limonáda k obědu

Domácí limetková limonáda
s listem čerstvé máty

Pro rezervaci volejte +420 381 601 630

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

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

Obsah alergenů v našich pokrmech sdělí hostům na vyžádání obsluhující personál

25. – 26. červen 2022
Škvarková pomazánka

128,-

s čerstvou cibulkou a domácím dalamánkem

Grieben Aufstrich mit frischem Zwiebel und hausgemachtem
Dalaman

Mysletínský hovězí karabáček

238,-

pomalu dušený na kořenové zelenině a červeném víně
se šlehanou máslovou bramborovou kaší

Langsam gebraten Rindfleisch aus eigener Zucht auf
Wurzelgemüse und Rotwein
mit Kartoffelpüréé
Grilovaný filet čerstvého lososa
s máslovými bramborami a domácím koprovým dipem

328,novou rýží

Gegrillte Lachsfilet mit Butterkartoffeln und hausgemachtem
Dilldip

Smetanový panna cotta
s domácí cherry omáčkou a kopečkem vanilkové zmrzliny

Panna Cotta mit hausgemachter Sauerkirschensauce
mit Vanilleeis

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

136,-

