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Předkrmy / Starters 

 

100g  Tatarák z hovězí roštěné a topinkami (4ks) 

 Tartar of beef                                                                                                                     179,- 

100g Plátky červené řepy s trhaným salátkem a kozím sýrem 

Slices of red beet with chopped lettuce and goat cheese                                          95,- 

 

 

Polévky / Soups 

0,33l Silný hovězí vývar s masem, kořenovou zeleninou a nudlemi  

 Strong broth with meat, vegetables and noodles                                                     45,- 

0,33l Polévka dle denní nabídky 

 Daily soup                                                                                                                           45,- 

          

K pivu a vínu / For beer and wine 

100g Miska zelených a černých oliv 

Green and black olives                                                                                          65,- 

100g Pražené mandle solené 

Roasted salted almonds                                                                                                   75,-                                               

200g Prkénko výběrových uzenin a sýrů, pečivo 

              Salami and Cheese on wood plate, pastry                                                                    99,-    
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Hlavní jídla / Main dich 

250g Steak z hovězího nízkého roštěnce s gratinovanými bramborami 

 Rump steak with gratinated potatoes                                                                           339,- 

 

150g Svíčková - dušené hovězí maso na smetaně s domácím karlovarskými knedlíky 

Stewed beef on cream with homemade Carlsbad dumplings                                  180,- 

             

800g Pomalu pečená vepřová žebra s česnekovým dipem, chléb 

Slowly baked pork ribs with garlic dip, pastry                                                             249,- 

            

300g Pečená kuřecí křídla s dipem z modrého sýra, rozpečená bageta 

Roasted chicken wings with blue cheese dip, roasted baguette                              189,-    

 

230g Dušená telecí líčka na červeném víně s bramborovo mrkvovým pyré 

Veal cheeks on red wine with potato - carrot puree                                                   275,-  

 

200g Špalek z vepřové panenky se smetanovou hříbkovou omáčkou a šťouchaným bramborem 

Pork tenderloin with creme mushroom sauce and mached potatoes                      239,- 

 

200g Smažený řízek z vepřové panenky se šťouchanými bramborami 

Fried pork tenderloin schnitzel with mashed potatoes                                                             199,- 

            

250g Marinovaná vepřová krkovice s červenou cibulkou, hořčicí, beraními rohy a rozpečeným 

chlebem 

 Marinated pork neck with fresh red onion, mustard and peppers, bread              169,- 
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250g Hovězí burger se salátem a hranolkami (slanina, cheddar, rajče, cibule, dresink) 

              Beef burger with salad and fries (bacon, cheddar, tomato, onion, dressing)         245,- 

 

            

Saláty /Salads 

150g Caesar salát s grilovaným kuřecím prsíčkem, slaninou, krutony a parmazánem 

Caesar salad with grilled chicken breast, bacon, croutons and parmesan cheese 

           179,- 

300g Řecký salát s olivami, balkánským sýrem a červenou cibulkou 

Greek salad with olives, balkan cheese and red onion 

           119,- 

120g Pečený kozí sýr ve slanině na salátu s brusinkami, rajčátkem, medem a piniovými oříšky 

Roast goat cheese in bacon on salad with cranberries, tomato, honey and pine nuts 

           185,- 

 

Vegetariánská jídla / Vegetarian meals 

250g Portobello burger se salátem a hranolkami (houba portobello, modrý sýr, rajče, cibule, 

domácí dresink) 

Portobello burger with salad and fries (mature beef, bacon, cheddar, tomato, onion, 

dressing)                                                                                                                                 

                                                                                                                                               209,- 

300g Grilovaná zelenina s rozpečenou bagetou a bazalkovým pestem 

Grilled vegetables with roasted baguette  and basil pesto                                      159,- 
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Dezerty 

1ks Čokoládový dort ovocem a šlehačkou 

 Chocolate cake with forest fruits                                                                                      79,- 

1ks Teplý jablečný závin s kopečkem vanilkové zmrzliny a šlehačkou 

Warm apple strudel with vanilla ice cream and whipped cream                               89,- 

1ks Dezert dle denní nabídky 

 Daily dessert                                                                                                                          49,- 


