22. září 2022
Bramborová polévka

56,-

s lesními houbami a kapustou

Šunkofleky s lišovským uzeným bokem,

156,-

zapečené smetanou a vejci,
okurkový salát

Pečená vepřová krkovice

162,-

s vídeňským špenátem
a domácími bramborovými knedlíky

Domácí bramborové noky

156,-

se sýrovou omáčkou quattro formaggi
a čerstvou bazalkou

Kuřecí nudličky v domácí curry omáčce
s ananasem a pečenou jasmínovou rýží

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

Specialita dne:

Mysletínský hovězí vařený krk
se smetanovou houbovou omáčkou
a domácími karlovarskými knedlíky
Domácí limonáda k obědu

Domácí limetková limonáda
s listem čerstvé máty

V rozmarýnu
187,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

23. září 2022
Vývar z hovězích kostí

56,-

s masem, fritátovými nudlemi
a kořenovou zeleninou Julianne

Bratislavská vepřová plec

156,-

s hráškem a kořenovou zeleninou,
a domácími karlovarskými knedlíky

Farfalle se sušenými rajčaty

158,-

salátem rucola, mozzarellou
a domácí olivovou tapenádou

Kuřecí stripsy v pšeničné tortille

168,-

s čerstvou zeleninou, smaženými hranolky
a domácí BBQ omáčkou

Krůtí prso sous vide
s jemným pyré ze zeleného hrachu

Specialita dne:

Masové kuličky z hovězího krku
s domácí krémovou omáčkou ze zeleného pepře
a pečenou jasmínovou rýží
Domácí limonáda k obědu

Domácí limetková limonáda
s listem čerstvé máty

Pro rezervaci volejte +420 381 601 630

158,marinovaná
kuřecí prsa
sous vide
s jemnou
vinnou
omáčkou
z dijonské
hořčice
s pečenou
jasmínovou
187,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

24. – 25. září 2022
Domácí tlačenka

128,-

z vepřové plece, srdce a jazyka
se šalotkou a čerstvým kmínovým chlebem

Hausgemachter Presswurst
vom Schweineschulter, Herz und Zunge
mit Schalotte und frischem Kümmelbrot

Ravioli plněné konfitovaným mysletínským hovězím masem

238,-

s červeným zelím
a smaženou cibulkou

Ravioli mit konfitiertem Rindfleisch gefüllt
mit Rotkraut
und gebratene Zwiebel

Burger naháč z hovězího mysletínského krku
se sázeným vejcem, domácími chipsy
a uzenou majonézou

268,novou rýží

„Naked“ Burger mit Fleisch vom Rinderhals
mit Spiegelei, hausgemachten Chips
und garäucherter Maionaise

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

