
JÍDELNÍ LÍSTEK

Studené předkrmy
100 g Mozzarella s rajčaty, balzamo-olivovým zástřikem a pestem     75,–

75 g Parmská šunka s ovocným přelivem     74,–

50 g  Selský salátek s uzenou krkovičkou     64,– 
 (brambory, cibule, kyselá okurka, hořčice)

Polévky
0,3 l  Hovězí s knedlíčky     29,–

0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem     32,–

0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou     35,–

Teplé předkrmy
100 g Grilovaný hermelín s hruškou a brusinkami     85,–

60 g Zapečené bramboráčky s uzeným masem a sýrem     71,–

250 g Restované fazolové lusky se slaninou a cibulí     69,–

100 g Pečené filátko z candáta na lůžku z cibule, žampiónů a bylinek    87,–

Ryby
200 g Pečený candát s citrónovým máslem a sušenými rajčaty     195,–

200 g Filátko ze pstruha po mlynářsku s křenovou smetanou     159,–

200 g Pečené filátko z candáta na zeleninové směsi s červeným vínem    185,– 
 (rajčata, cibule, česnek, paprika)     

200 g Zapečený losos s mozzarellou v citrónovo-koprové omáčce podávaný v pánvi  195,–

200 g Pečený losos s bazalkovo-tomatovou omáčkou     195,–

Drůbež
200 g Kuřecí medailónky v pikantní medové marinádě     171,–

200 g Kuřecí nudličky „Stodola“     167,–

200 g Smažené starostovy řízečky     175,– 
 (slanina, cibule, žampióny, smetana)

200 g Plněná kuřecí kapsa špenátem a nivou s pepřovou omáčkou     178,–



200 g Královský kuřecí steak     176,– 
 (šunka, hermelín, steaková omáčka)    

200 g Kuřecí medailónky v pepřové omáčce     162,–

200 g Zapečený kuřecí steak s mozzarellou a parmskou šunkou     179,–

200 g Kuřecí medailónky na fazolových luscích s anglickou slaninou, cibulí a česnekem  178,–

200 g Smažený kuřecí řízek se šunkou a bylinkovým máslem      173,–

200 g Kuřecí maso na jehle podávané na směsi klobásy, cibule a žampiónů   171,–

Zvěřina
200 g Jelení medailónky na houbovém ragú     239,– 
 (houby, smetana, slanina)

200 g Smažené jelení řízečky v česnekovém obalu     195,–

Hovězí
200 g Biftek se sázeným vejcem     261,–

200 g Hovězí steak „Blueta“     285,– 
 (niva, pikantní chilli omáčka)

200 g Hovězí steak „El Paso“      272,– 
 (sýr, anglická slanina, steaková omáčka)

200 g Hovězí steak „Pfefer“     263,– 
 (smetanovo-pepřová omáčka)

200 g Hovězí steak „Mexicana“     268,– 
 (steak podávaný na směsi z kukuřice, fazolek, mrkve, kapie, kečupu, chilli, červeného vína)

200 g Dřevorubecký steak     265,– 
 (žampióny, česnek, hrášek, bylinkové máslo)

200 g Uzenářský hovězí steak      267,– 
 (anglická slanina, klobása, cibule, kyselé okurky, kečup, smetana)   

200 g Špikované hovězí medailónky parmskou šunkou a bylinkovým máslem   272,–

200 g Hovězí nudličky „Stroganov“     250,–

200 g Hovězí nudličky v houbovém ragú z hříbků, lišek, slaniny,      282,– 
 cibule a smetany podávené v pánvi 

Vepřové
200 g Plněná vepřová panenka parmskou šunkou a sýrem     182,–

200 g Pacholkova vepřová panenka     215,– 
 (na šťouchaných smetanových bramborech, s omáčkou z lišek a žampiónů) 

200 g Medailónky z vepřové panenky na sýrovo-špenátových listech    189,–

200 g Kořeněný steak „Texas“     160,– 
 (špikovaný steak šunkou s pikantní omáčkou)

200 g Vepřový steak „Sedlák“      164,– 
 (na směsi ze slaniny, cibule a žampiónů, zjemněné smetanou)

200 g Smažené vepřové řízečky     154,–

200 g Vepřový steak na pikantních červených fazolích se slaninou     168,–

200 g Vepřové plátky „Palivec“     158,– 
 (plátky v pikantním těstíčku)

200 g Vorařské vepřové řízečky     156,– 
 (vejce, cibule, žampióny)  



Masové směsi
200 g Dračí dech     170,– 
 (kuřecí, vepřové, hovězí, cibule, kečup, kapie, chilli, smetana)

200 g Mexický masový špíz     165,– 
 (kuřecí, vepřové, hovězí, mrkev, fazole, kukuřice, hrášek, kečup, chilli) 

200 g Kovářský oheň podávaný na pánvi, sypaný sýrem     166,– 
 (cibule, paprika, žampióny, feferony, kečup)

200 g Staročeský masový špíz     161,– 
 (na směsi slaniny, cibule a česneku)

Jídla pro dvě osoby
400 g Krájený hovězí steak podávaný s restovanými rajčaty a bazalkou    515,–

500 g Masový mix grill s opečenou anglickou slaninou podávaný se sedláckou omáčkou 490,–

Těstoviny, gnocchi
150 g Těstoviny s kuřecím masem, sýrovou omáčkou a špenátovými listy, sypané sýrem 133,–

150 g Těstoviny s masovou směsí, sypané sýrem     131,–

400 g Těstoviny s kari omáčkou a brokolicí, sypané sýrem     128,–

150 g Gnocchi s kuřecím masem, sýrovou omáčkou a špenátovými listy, sypané sýrem 137,–

100 g Gnocchi s lososem a smetanovo-cibulovou omáčkou, sypané sýrem   145,–

Tortilli
200 g Plněné tortilli masovou směsí se zeleninou, přelité majonézovým dresinkem  149,–

200 g Plněné tortilli kuřecí směsí Fajítas se zeleninou     149,–

200 g Plněné tortilli s rozpečeným sýrem, kuřecí pruty s mexickou omáčkou,    155,– 
 podávané na krouhané zelenině     

Zapečené a bezmasé pokrmy
400 g Zapečené sedlácké brambory     128,–

250 g Vaječná omeleta se sýrovou variací     95,–

400 g Zapečená brokolice v provensálské omáčce     98,–

100 g Smažený sýr     61,–

100 g Smažený hermelín s brusinkami     79,–

Zeleninové saláty jako hlavní chod
500 g Míchaný zeleninový salát se smaženými kuřecími nugetkami, 
 grilovaným lilkem, dochucený majonézovým dresinkem     158,–

500 g Míchaný zeleninový salát s hermelínem, parmskou šunkou a dresinkem „Ceasar“ 158,–

500 g Míchaný zeleninový salát s tuňákem, přelitý skandinávským dresinkem   158,–

500 g Míchaný zeleninový salát s kuřecím masem přelitý farmářským dresinkem  158,–

500 g Míchaný zeleninový salát se smaženými cibulovými kroužky     158,–  
 přelitý hořčicovým dresinkem



Dětská jídla
100 g Přírodní kuřecí medailónky     69,–

100 g  Smažené kuřecí řízečky v sezamovém obalu     70,–

100 g Zapečený kuřecí plátek se sýrem     78,–

100 g Vepřové plátky přírodní     70,–

100 g Vepřové řízečky smažené     73,–

Přílohy
150 g Smažené bramborové hranolky     27,–

150 g Smažené americké čtvrtky     30,–

150 g Smažené bramborové krokety     27,–

200 g Smažené bramboráčky     33,–

150 g Brambory vařené     25,–

200 g Dušená rýže     25,–

200 g Máslová kukuřice (zrna)     35,–

250 g Restovaná zelenina na olivovém oleji     38,–

1 ks Toastový chléb     3,–

Přílohy jako hlavní chod
400 g Hranolky     70,–

400 g Americké brambory     78,–

400 g Bramborové chipsy     83,–

400 g Krokety     70,–

400 g Bramboráčky     83,–

400 g Bramborové taštičky plněné žervé sýrem     88,–

Omáčky
50 g Tatarská     20,–

50 g Ďábelská      20,–

50 g Pikantní česnekovo-kečupová     25,–

50 g Česnekovo-bylinková     25,–

50 g Kečup     20,–

Moučníky
1 ks Palačinka se zmrzlinovou koulí, ovocným přelivem a šlehačkou    69,–

130 g Pečený banán v kokosovém karamelu, zdobený šlehačkou a čokoládou  73,–

150 g Horká láska (zmrzlinová koule s horkými malinami)     69,–

100 g Teplý jablečný závin se šlehačkou a čokoládou     33,–

1 ks Marlenka čoko     32,–

1 ks Marlenka oříšková     32,–



Saláty
250 g Tomatový s cibulkou      45,–

250 g Tomatový s majonézovým přelivem     45,–

250 g Okurkový se zálivkou     50,–

250 g Okurkový s majonézovým přelivem     50,–

250 g Míchaný zeleninový     55,–

290 g Míchaný zeleninový se strouhaným sýrem     69,–

Sýry
100 g Eidamská cihla     38,–

100 g Uzený sýr     41,–

100 g Balkánský sýr     34,–

100 g Niva sýr     49,–

100 g Hermelín     47,–

200 g Sýrová variace     98,–

Něco k pivu
150 g Utopenec s cibulí (2 ks)     61,–

120 g Nakládaný hermelín     58,–

100 g Masová topinka, sypaná sýrem     68,–

1 ks Topinka s nivou     49,–

100 g Cibulové kroužky s ďábelskou omáčkou     37,–


