PŘEDKRMY A
CHUŤOVKY K PIVU
100 g

Kachní jatýrka zalité v sádle, podávané
s jablečno – hruškovou marmeládou,
rozpečený chléb

89 Kč

100 g

Beskydský talířek
75 Kč
(škvarková a brynzová pomazánka, teplé škvarky
domácí podmáslový chléb)

100 g

Domácí utopenec s cibulí a chlebem

75 Kč

POLÉVKY
0,3 l

Valašská kyselice s uzeným masem

49 Kč

0,3 l

Hovězí vývar s masem
zeleninou a nudlemi

45 Kč

0,3 l

Cibulová polévka s bílými krutony

49 Kč

LETNÍ NABÍDKA
240 g

Domácí kynuté knedlíky
se studenou jahodovo-smetanovou omáčkou

149 Kč

200 g Filé ze pstruha, pečené na másle,
s malými brambůrky sypanými petrželí

199 Kč

200 g Filé ze sumce velkého na chilli
s malými brambůrky sypanými petrželí

249 Kč

350 g

Lasagne s pravými hříbky

149 Kč

350 g

Studený těstovinový salát
s kuřecími kousky a zeleninou

149 Kč

(fusilli, paprika, rajčata, pórek, nakládané žampiony, kuřecí maso)

HLAVNÍ JÍDLA
a REGIONÁLNÍ SPECIALITY
350 g

Domácí halušky se slezským kysaným zelím
a uzenou krkovičkou,sypané opečenou cibulkou 139 Kč

350 g

Domácí halušky s bryndzou
sypané slaninovými škvarečky a cibulkou

139 Kč

Pečená vepřová krkovice “sous-vide”
se zelenými fazolkami a anglickou slaninou
dochucenými česnekem

189 Kč

300 g

200 g Vepřová líčka dušená na červeném víně
s kořenovou zeleninou
podávané s máslovou bramborovou kaší
150 g

179 Kč

Filírovaná vepřová panenka
se smetanovo – pepřovou omáčkou
a bramborovými dukátky

199 Kč

200 g Kuřecí steak s grilovanou zeleninou

179 Kč

200 g Smažený řízek z kuřecích prsou nebo
Smažený řízek z vepřové krkovice
s vařenými brambory s máslem a petrželkou

179 Kč

150 g
400 g

Hovězí svíčková na smetaně s brusinkami
a domácím houskovým knedlíkem

169 Kč

Kuřecí křidélka nakládané v chilli a medu
rozpékaná bageta

179 Kč

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha
na vyžádání zákazníka.

SALÁTY

Listový salát s česnekovým dipem
a kuřecími kousky

149 Kč

Marinovaný listový salát
s kozím sýrem, medem a oříšky

149 Kč

Salát z červené řepy s křenem
a kozím sýrem

119 Kč

Ke všem zeleninovým salátům servírujeme rozpečené bagetky.
Na přání Vám je připravíme i v bezlepkové variantě.

DĚTSKÁ JÍDLA
100 g

100 g

200 g

Kuřecí řízeček s bramborovou kaší
a ovocným kompotem

89 Kč

Kuřecí prsíčko na másle
s hranolky a ovocným kompotem

89 Kč

Těstoviny bolognese, sypané sýrem
Gran Moravia

79 Kč

DEZERTY
Čokoládový košíček plněný mascarpone,
podávaný na čokoládové hlíně
a ovocným sorbetem
Rakvička s jahodovou šlehačkou
a mačkanými jahodami s cukrem

75 Kč
49 Kč

Teplý jablečný štrúdl s rozinkami, oříšky
a skořicovou šlehačkou

59 Kč

Vanilková zmrzlina
se studenou malinovou omáčkou

59 Kč

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha
na vyžádání zákazníka.

