
 
 

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

8. srpen 2022 

Kuřecí vývar   
s fritátovými nudlemi a kořenovou zeleninou Julienne 

52,- 

V pánvi prohozené spaghetti aglio olio peperoncino                   
sypané parmazánem Grana Padano 

158,- 

Rizoto                 
z basmati rýže a kuřecích prsních řízků    
s čerstvou sezónní zeleninou a strouhaným parmazánem Grana Padano   

158,- 

Grilovaná lišovská uzená krkovice             
s kaší ze žlutého hrachu, kyselou znojemskou okurkou   
a dozlatova osmaženou vídeňskou cibulkou   

162,- 

Salát Waldorf                     
s jablky, řapíkatým celerem, vlašskými ořechy a filírovaným kuřecím prsem    
s rozpečeným domácím pečivem   

            162,-      
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: 

Mysletínský hovězí karabáček        
dušený na kořenové zelenině a červeném víně  
se šlehanou máslovou bramborovou kaší   

176,- 

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 

9. srpen 2022 

Zelná polévka    
s restovanou domácí hovězí klobásou    

52,- 

Špalky z libové vepřové plece                
pečené na černém plzeňském pivu  
a domácími bramborovými knedlíky  

158,- 

        162,-    

Soté z kuřecích prsních řízků                    
čerstvé zeleniny, žampionů a smetany 
s pečenou basmati rýží  

158,- 

 

Domácí limonáda k obědu 

Domácí limetková limonáda  
s listem čerstvé máty  

 

197,- 

45,- 

Variace trhaných listových salátů                      
s domácím pomerančovým vinaigrette dresinkem,  
na másle restovaným zeleným chřestem a pečenými chipsy z uzeného boku  

Specialita dne: 

Vcelku na pánvi pečený čerstvý pstruh        
s vařenými máslovými brambory  
a blanšírovanými plátky mandlí  

Smažené čerstvé žampiony                       
s vařenými petrželovými brambory  
a domácí tatarskou omáčkou  

        152,-    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

10. srpen 2022

 
Kapustová polévka  
s uzeným masem a vařenými brambory  

Domácí limonáda k obědu 

Domácí limetková limonáda  
s listem čerstvé máty  

 

186,- 

45,- 

Specialita dne: 

Smetanový guláš      
z mysletínské telecí kližky   
s domácím karlovarským knedlíkem  

Polévka vichyssoise                       
se zakysanou smetanou   

54,- 

Penne s omáčkou                         
z drcených rajčat s kapary  
se sýrem mozzarella a lístky čerstvé bazalky  

152,- 

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

Pražené grundle                 
podávané na listových trhaných salátech  
s medovo-hořčičným dresinkem a rozpečenou domácí bagetou  

Špikované králičí stehno                         
s krémovou omáčkou z dijonské hořčice  
a šťouchanými brambory s jarní cibulkou  

158,- 

168,- 

176,- 

 


