4. srpen 2022
Česneková krémová polévka

52,-

s máslovými krutony

Domácí bramborové halušky

152,-

s lišovským uzeným bokem, nakládaným kysaným zelím
a dozlatova osmaženou cibulkou

Segedínský guláš

158,-

z vepřové plece a kysaného zelí
s domácími karlovarskými knedlíky

Do růžova pečený roastbeef

187,-

z mysletínské hovězí roštěné, podávaný na variaci trhaných listových salátů
s hořčičným dresinkem a rozpečeným dalamánkem

Pomalu pečená telecí krkovice na šalvěji
s růžičkovou kapustou savoy
a domácími bramborovými plackami

178,148marinovaná
kuřecí prsa
sous vide
s jemnou vinnou
omáčkou
z dijonské hořčice
s pečenou
jasmínovou rýží

Specialita dne:

Hot-dog
plněný vídeňským párkem, medovou hořčicí, salátem rukola
a chutney z červené cibule
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

5. srpen 2022
Kulajda

58,-

s pošírovaným vejcem a čerstvým koprem

Burritos z mysletínské hovězí plece

158,-

s fazolemi a kukuřicí
plněné v pšeničné tortille s lehkým polníčkovým salátem

Smažený řízek

168,-

z vykostěné vepřové pečeně
s domácím bramborovým salátem

Smažený hruškový závin

118,-

z listového těsta a hrušek williams
se smetanovou vanilkovou zmrzlinou

Kuřecí stehno
pečené v parmazánové strouhance
s variací trhaných listových salátů a cherry rajčaty

Specialita dne:

Jehněčí plec a žebro
dušené na kořenové zelenině se šťouchaným bramborem
s mladým pórkem a konfinovaným česnekem
Domácí limonáda k obědu

Domácí limetková limonáda
s listem čerstvé máty

Pro rezervaci volejte +420 381 601 630

178,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

6. – 7. srpen 2022
Mysletínská hovězí tabulová špička

268,-

podávaná ve vlastním silném vývaru
s domácím jablečným křenem a opečenými toasty

Rindfleisch in starke Brühe
mit Apfelmeerrettich
und geröstetem Toast
Steak z čerstvého tuňáka

328,-

grilovaného na medium
s originál toskánským salátem panzanella

Thunfischsteak Medium gegrillt
mit original Toskanische Panzanella-Salat

Domácí tartaletky

128,-

s vanilkovou náplní
a čerstvým sezónním ovocem

novou rýží

Hausgemachte Tartaletten
mit Vanillefüllung
und mit frischem Obst

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

