
 
 

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

26. leden 2023 

Bramborová polévka   
s lesními houbami a kapustou     

58,- 

Květákové placky   
s jihočeskými sýry    
s vařenými petrželovými brambory a domácí tatarskou omáčkou       

158,- 

Špikované mysletínské telecí srdce na smetaně   
s domácími houskovými knedlíky 

163,- 

Ravioli plněné konfitovaným hovězím masem      
s omáčkou z drcených rajčat a čerstvé bazalky      
sypané parmazánem Gran Moravia    

168,- 

Burger naháč z mysletínského hovězího krku    
se sázeným vejcem    
a opečenými brambory     

            173,-      
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: 

Kuřecí stehno    
pečené v omáčce ze sušených rajčat   
s pečenou jasmínovou rýží  

168,- 

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 

27. leden 2023 

 Dršťková polévka  
 s čerstvým kmínovým chlebem     

58,- 

Rizoto z Arborio rýže   
s marinovanou červenou řepou, salátem rukola  
a plátky parmazánu Gran Moravia  

158,- 

Holandský řízek   
z vepřové plece se sýrem gouda  
se šlehanou máslovou bramborovou kaší a okurkovým salátem  
   

168,- 

Kuřecí stehno    
pečené s divokým kořením a uzenou slaninou  
s pečenou jasmínovou rýží 

168,- 

Musaka                      
s lilkem, mysletínským hovězím masem a brambory   
zapečená bešamelem 

            158,- 
marinovaná 
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: 

Plněná vepřová panenka sušenými švestkami    
s pečenými brambory  
a silnou omáčkou demi glace  

187,- 

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 

 28. – 29. leden 2023 

 

 

 

Domácí tlačenka ze srdce, plece a jazyka   
s čerstvou šalotkou  
a kmínovým chlebem       

118,- 

Presswurst aus Schweinfleisch, Herz und Zunge  
mit frischem Schalottenzwiebel 
und Kümmelbrott 
 

 
Dančí ragú s kořenovou zeleninou     
v rybízovo – smetanové omáčce  
s brusinkami a domácími vídeňskými knedlíky  

287,- 

Damhirschragout mit Wurzelgemüse 
in Rahm-Johannisbeerensauce mit Preiselbeeren 
und hausgemachten Karlsbäder Knödeln 

 
Řízek z kančí kýty smažený v pánvi     
se šťouchanými brambory   
a dipem z brusinek a červeného vína   

             287,- 

Panierte Wildschweinschnitzel 
mit Stampfkartoffeln  
und mit Preiselbeerendip mit Rotwein 

               

 

 

 

 

 

 


