
 
 

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

23. březen 2023 

Vývar z pečených hovězích kostí   
s raviolou plněnou konfitovaným hovězím masem    

58,- 

Špenátové lasagne    
zapečené bešamelem a parmazánem Gran Moravia  

158,- 

Domácí cmunda po kaplicku  
s uzenou lišovskou krkovicí, kysaným zelím  
a dozlatova smaženou cibulkou    

168,- 

Chilli noc carne    
s kukuřicí, fazolemi  
a pečenou jasmínovou rýží  

162,- 

Guláš z hovězí kližky    
s černým plzeňským pivem  
a domácími žemlovými knedlíky   

            168,-      
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: 

Caesar burger   
s grilovaným kuřecím prsem   
s čerstvou zeleninou, hranolky a uzenou domácí majonézou  

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 

24. březen 2023 

Zelná polévka                    
 s restovanou domácí hovězí klobásou a houbami   

58,- 

Tradiční šunkofleky   
z uzeného lišovského boku, zapečené smetanou a vejci    
s kyselou znojemskou okurkou    

158,- 

Smažený mysletínský telecí jazyk    
se šlehanou máslovou bramborovou kaší  
s mrkvovým salátem   

168,- 

Dýňové rizoto z Arborio rýže  
s restovanými kousky kuřecích prsou, salátem rukola 
a parmazánem Gran Moravia    

168,- 

Originál salát Waldorf  
se zelenými jablky, řapíkatým celerem a vlašskými ořechy   

            163,- 
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: 

Filírovaný mysletínský hovězí flank steak    
podávaný se špekovými fazolkami, pečenými bramborami  
s domácí pepřovou omáčkou  

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 

 25. – 26. březen 2023 

 

 

 

Rillettes    
z konfitovaných husích stehen, s kousky jater 
s rozpečenými domácími dalamánky a cibulovým chutney   

158,- 

Rillettes     
vom Entenbein mit Entenleber      
mit hausgemachten Dalamaan und Zwiebelchutney 

Pečené vepřové koleno  
se špekovým bílým zelím    
a domácími bramborovými knedlíky     

268,- 

Gebratene Schweineknie 
mit Speckkraut  
und hausgemachten Kartoffelknödeln 

 
Steak z krůtího prsa  
se zeleninovým bulgurem  
a omáčkou ze sušených rajčat a bazalky     

           286,-
novou rýží 
   

Putenbrust-Steak  

mit Gemüsebulgur 
und Sauce aus getrockneten Tomaten und Basilikum 

 

               

 

 

 

 

 

 


