24. listopad 2022
Kuřecí vývar

58,-

se špenátovým svítkem a kořenovou zeleninou Julienne

Špalky z vepřové plece

158,-

pečené na černém pivu
s bramborovým knedlíkem a kysaným zelím

Žampiony portobello

158,-

plněné rajčaty a vepřovou šunkou
s máslovými brambory a domácí tatarskou omáčkou

Smažená játra z mysletínského telátka

163,-

s domácím bramborovým salátem

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

176,148marinovaná
kuřecí prsa
sous vide
s jemnou vinnou
omáčkou
z dijonské hořčice
s pečenou
jasmínovou rýží

Specialita dne:

Hovězí flap steak
se šťouchanými brambory
a smetanovou hříbkovou omáčkou
Domácí limonáda k obědu

Domácí limetková limonáda
s listem čerstvé máty

V rozmarýnu
228,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

25. listopad 2022
Krém z pečeného květáku

58,-

s bylinkovými krutony

Grilovaná vinná klobása

158,-

se šlehanou máslovou bramborovou kaší
a vepřovou šťávou

Kung pao

158,-

z kuřecích stehenních nuget, čerstvé zeleniny a arašídů
s pečenou jasmínovou rýží

Cordon bleu z vepřové pečeně

163,-

se šunkou a sýrem Gouda,
petrželovými brambory a tatarskou omáčkou

Pečená domácí sekaná
s houbami a uzenou slaninou
s petrželovými brambory a tatarskou omáčkou

Specialita dne:

Mysletínský hovězí krk vařený
s omáčkou z hlívy ústřičné
a domácími karlovarskými knedlíky
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
176,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

26. – 27. listopad 2022
Smažená rybí kroketa

168,-

podávaná na salátovém lůžku s limetkovým dresinkem

Panierte Fischkrokette
auf dem Blättersalat mit Limettendressing

Pečené hranolky z čerstvých kapřích filetů

268,-

s domácí koprovou majonézou, zelným salátem
a domácím pečivem

Gebackene Karpfen-Pommes
mit Dillmayonnaise, Krautsalat
und hausgemachtem Gebäck

Čerstvý pečený filet z okouna na pomerančích
servírovaný na čočkovém salátu

358,358,-novou
rýží

Gebackene Barschfilet auf Apfelsinen
mit Linsensalat

Bavorské vdolky

138,-

s povidly a šlehaným tvarohem

,-

Bayerische Dalken
mit Pflaumenmus und geschlagenem Quark

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

