
 
 

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

3. říjen 2022 

Krém z pečeného květáku       
s bylinkovými krutony   

56,- 

Pečený libový selečí bok                     
špikovaný vídeňským párkem  
se šlehanou máslovou bramborovou kaší 

152,- 

Špíz z vykostěné vepřové pečeně                    
a čerstvé zeleniny   
se šťouchanými brambory  

158,- 

Kuřecí stehenní řízky tori-kara                    
naložené v kikkoman omáčce a čerstvém zázvoru  
s restovanými rýžovými nudlemi  

168,- 

Mysletínský vařený hovězí krk  
s lehkou omáčkou ze znojemských okurek  
a pečenou basmati rýží  

            163,-      
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: 

Vcelku grilovaný čerstvý pstruh      
s pečenými plátky mandlí  
a vařenými petrželovými brambory 

218,- 

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 

4. říjen 2022 

Zeleninová krémová polévka    
s máslovými krutony  

56,- 

Restované celozrnné linguine                    
s pikantní omáčkou z pečených paprik, baby špenátem  
sypané parmazánem Grana Padano  

156,- 

        158,-    

Alpský kynutý knedlík   
plněný švestkovými povidly    
s vanilkovým krémem a mletým mákem   

148,- 

 

Domácí limonáda k obědu 

Domácí limetková limonáda  
s listem čerstvé máty  

 

163,- 

45,- 

Pečené kuřecí stehno      
s domácí žemlovou nádivkou   
a vařenými petrželovými brambory     

Specialita dne: 

Grilovaný steak z vepřové pečeně   
podávaný na salátu z červené čočky     
s rozpečeným domácím škvarkovým dalamánkem   

Filírované kuřecí prso supreme připravené sous vide    
s máslovou baby karotkou  
a vařenými petrželovými brambory   

        168,-    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

5. říjen 2022

 
Kapustová polévka  
s uzeným masem a vařenými brambory  

Domácí limonáda k obědu 

Domácí limetková limonáda  
s listem čerstvé máty  

 

192,- 

45,- 

Specialita dne: 

Smažená filátka z tresky aljašské  
se šlehanou máslovou bramborovou kaší    
a kouskem citronu  

Minestrone z čerstvé zeleniny     
sypaná parmazánem Gran Moravia     

56,- 

Restovaná vepřová játra   
na cibulce a lišovském uzeném boku    
s pečenou jasmínovou rýží    

152,- 

Moravský vrabec z libové vepřové plece   
s kedlubnovým zelí  
a domácím bramborovým knedlíkem   

Mysletínský hovězí krk vařený  
s jemnou omáčkou z čerstvého křenu   
a domácím karlovarským knedlíkem  

Plněná čerstvá cuketa      
kuřecími prsními řízky a čerstvou zeleninou   
s rukolovým salátkem   

158,- 

162,- 

163,- 

 


